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Přehled usnesení 165. schůze Rady městského obvodu, ze dne 10. 5. 2018 10:00

č. usn. č. m. Název materiálu

6645/165 1. Návrh rozpočtových opatření č. 18/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6646/165 2. Úhrada kreditu frankovacího stroje (Bc. Martin Bednář, starosta)

6647/165 3. Žádost o finanční příspěvek (Věra Válková, místostarostka)

6648/165 4. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (Věra Válková, místostarostka)

6649/165 5. Odpis nerealizované dokumentace (Bc. František Dehner, místostarosta)

6650/165 6. Návrh na vyřazení odcizeného a neupotřebitelného majetku příspěvkové organizace Technické služby
Ostrava-Jih p.o. (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta)

6651/165 7. Odvod finančních prostředků organizace Technické služby Ostrava-Jih p.o. z investičního fondu do rozpočtu
zřizovatele (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta)

6652/165 8. Výzva objednatele k zahájení II. pokosu travnatých ploch (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta)

6653/165 9. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřeviny (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta)

6654/165 10. Návrh na svěření cyklistických stojanů do správy městského obvodu (RNDr. František Staněk, Ph.D.,
místostarosta)

6655/165 11. Rozbory hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace, Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková
organizace, která byla zřízena statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, k zajištění
jeho působnosti v oblasti technických služeb (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta)

6656/165 12. Účetní závěrka za rok 2017 příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace
IČ 66739331 (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta)

6657/165 13. Hromadný odpis vybraných pohledávek_I. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6658/165 14. Hromadný odpis vybraných pohledávek_II. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6659/165 15. Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení-M. E. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6660/165 16. Žádost o splátkový kalendář - A. T. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6661/165 17. Dohoda o přistoupení k závazku - A. T. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6662/165 18. Žádost o splátkový kalendář - J. Š. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6663/165 19. Žádost o splátkový kalendář - E. Š. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6664/165 20. Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

6665/165 21. Uzavření smluv o ubytování a ukončení nájmů bytů dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

6666/165 22. Zajištění náhradních bytů pro nájemce bytů v bytovém domě na ul. Jedličkova 1357/8, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

6667/165 23. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. 29.dubna 259/33,
O.-Výškovice (Markéta Langrová, člen rady)

6668/165 24. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Horní
1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

6669/165 25. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu ze zákona (Markéta Langrová, člen rady)

6670/165 26. Souhlas s přechodem nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

6671/165 27. Návrh na uzavření dodatků ke smluvním vztahům k prostorám sloužících podnikání (Markéta Langrová, člen
rady)

6672/165 28. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6673/165 29. Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu
Ostrava-Jih na rok 2019 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6674/165 30. Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I. (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6675/165 31. Revokace části usnesení č. 5889/142 ze dne 07.12.2017 o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových
dotací (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6676/165 32. Souhlas se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekt  „WiFi4EU Ostrava-Jih‟ (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

6677/165 33. Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, do projektu
financovaného  z rozpočtu MŠMT (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6678/165 34. Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizaci, jejímž
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6679/165 35. Žádost o poskytnutí finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6680/165 36. Bezpečnostní situace a prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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6681/165 37. Účetní závěrka za  rok 2017  Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace, IČ
75029821 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6682/165 38. Účetní závěrka za  rok 2017 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, IČ
75029855 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6683/165 39. Účetní závěrka za  rok 2017  Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace, IČ
75029871 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6684/165 40. Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B ,
příspěvkové organizace, IČ: 70978328 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6685/165 41. Účetní závěrka za  rok 2017 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace, IČ 70944628 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6686/165 42. Účetní závěrka za  rok 2017 Základní školy  Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, IČ
70631778 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6687/165 43. Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33 ,
příspěvkové organizace, IČ 70631786 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6688/165 44. Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace, IČ 70978361 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6689/165 45. Účetní závěrka za  rok 2017 Základní školy  Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64 , příspěvkové organizace,
IČ 70978310 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6690/165 46. Účetní závěrka za  rok 2017 Základní školy  Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace, IČ
70978379 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6691/165 47. Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace, IČ 70978352 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6692/165 48. Účetní závěrka za  rok 2017 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace, IČ 70978336 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6693/165 49. Účetní závěrka za  rok 2017 Základní školy  Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, IČ
70978387 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6694/165 50. Účetní závěrka za  rok 2017 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka,
 příspěvkové organizace, IČ 73184560 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6695/165 51. Účetní závěrka za  rok 2017 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 A, příspěvkové organizace, IČ
75029880 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6696/165 52. Účetní závěrka za rok 2017 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace, IČ
75029847 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6697/165 53. Účetní závěrka za  rok 2017  Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, IČ
75029839 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6698/165 54. Účetní závěrka za rok 2017 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové
organizace, IČ 70631760 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6699/165 55. Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů15, příspěvkové
organizace, IČ 70944687 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6700/165 56. Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, IČ
70978344 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6701/165 57. Účetní závěrka za  rok 2017  Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace,
IČ 75029863 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6702/165 58. Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,V. Košaře 6, příspěvkové
organizace, IČ 70631751 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6703/165 59. Účetní závěrka za  rok 2017 Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45, příspěvkové organizace, IČ
70944661 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6704/165 60. Účetní závěrka za  rok 2017 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizace, IČ 70944652 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6705/165 61. Účetní závěrka za  rok 2017 Základní školy a mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace, IČ 70631743 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6706/165 62. Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace, IČ 70631735 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6707/165 63. Dodatky ke kupním smlouvám na prodej pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6708/165 64. Nabytí darem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6709/165 65. Nabytí nemovité věci - pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6710/165 66. Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6711/165 67. Návrh nabytí a následného svěření pozemku pod místní komunikací v k. ú. Hrabůvka, ul. Průjezdní (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)
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6712/165 68. Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6713/165 69. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6714/165 70. Stanovisko k investičnímu záměru stavby na pozemcích v k. ú. Výškovice u Ostravy a Zábřeh nad Odrou,
lokalita řeky Odry (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6715/165 71. Stanovisko k uznání vydržení vlastnického práva k nemovité  věci - části pozemku v k. ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Koncová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6716/165 72. Výpověď Smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Krokova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6717/165 73. Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. B. Četyny x J. Herolda -
restaurační zahrádka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6718/165 74. Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6719/165 75. Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Pavlovova-Rudná, k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6720/165 76. Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6721/165 77. Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6722/165 78. Záměr na smluvní vztah k části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Průjezdní (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6723/165 79. Zadání veřejné zakázky na dodávku programového vybavení a poskytování služeb technické podpory
provozu modulu Usnesení a Úkoly aplikace ICZ e-spis® (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta)

6724/165 80P. Oprava sociálního zařízení MŠ Rezkova 2994/14 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6725/165 81P. Změny osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6726/165 82P. Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského,  ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice - dodatek č. 2 (Bc.
František Dehner, místostarosta)

6727/165 83P. Výstavba víceúčelového hřiště v M. O. OVA-Jih, ul. Veverkova-Aviatiků-Na Obecní v k.ú. Hrabůvka, dodatek
č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta)

6728/165 84P. Investiční záměry – IZ č. 06/2018 „Participativní rozpočet 2017 – Prostor pro všechny, Ostrava-Bělský Les‟
a IZ č. 07/2018 „Rekonstrukce chodníku na ul. Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce“ (Bc. František Dehner,
místostarosta)

6729/165 85P. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie na stavbu „Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh‟ (Bc. František Dehner, místostarosta)

6730/165 86P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 59.18 Zpracování
projektové dokumentace „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“ (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6731/165 87P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní VZ na služby, otevřené řízení) - VZ 29.18 Zpracování projektové
dokumentace a statického posouzení „Výměna umakartových bytových jader v bytových domech v majetku
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6732/165 88P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 55.18 „Revitalizace MŠ
Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6733/165 89P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby)  - VZ 60.18 Zpracování projektové
dokumentace na „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1, Ostrava-Hrabůvka" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6734/165 90P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce)  - VZ 33.18 Oprava a likvidace
nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava – Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

6735/165 91P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 24.18 „Tonery originál 2018“ (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6736/165 92P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 31.18 „Nákup průmyslových myček"
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6737/165 93P. Zpráva komise (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)

6738/165 94P. Zpráva komise (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)

6739/165 95P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 45.18 „Projekt z participativního
rozpočtu - Mraveniště u sídliště" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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6740/165 96P. Zpráva komise (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)

6741/165 97. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002 (Markéta Langrová, člen rady)

6742/165 98. Schválení zápočtu za provedení stavebních prací nájemcům prostor sloužících podnikání v objektu Horní
1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

6743/165 99. Ukončení pronájmu části střechy objektu na ul. Horní 1492/55 (Markéta Langrová, člen rady)

6744/165 100. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2/b/032/107/95 v objektu na ul. Horní 1492/55, O.-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

6745/165 101. Zveřejnění záměru na rozšíření účelu užívání v prostoru na ul. Horní 1492/55, O.-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

6746/165 102. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy uzavřené na pronájem prostor na ul. Tlapákova 17a,
O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

6747/165 103P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava zdravotechniky v
objektu Mjr.Nováka 1455/34, pavilón D, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 64.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

6748/165 104P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna elektroinstalace
pavilónu I., objektu na ul. 29.dubna 259/33, O.-Výškovice“ VZ 65.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

6749/165 105. 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)

6750/165 106P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 66.18 Zpracování
projektové dokumentace na akci „Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, č. 677/72,
Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6751/165 107P. Seznam účastníků k vyloučení a k zařazení do DNS (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 16.18
„Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při
realizaci stavebních a jiných prací“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6752/165 108P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 41.18
„Rekonstrukce střechy na objektu Horní 55, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

6753/165 109P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - VZ 49.18 Oprava
volných prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

6754/165 110P. Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 13.18 Zajištění služby kamerového
monitoringu ve společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6755/165 111P. Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  -  „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st.
3202, Ostrava-Zábřeh‟ VZ 57.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6756/165 112. Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6757/165 114. Provádění oprav volných bytů v bytovém domě Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová,
člen rady)

6758/165 115. Návrh na revokaci části usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6421/159 ze dne 29.03.2018
(Markéta Langrová, člen rady)

6759/165 116. Pronájem prostorů sloužících podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

staženo 113. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin - I. etapa (RNDr. František Staněk, Ph.D.,
místostarosta)

about:blank
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6645/165  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 18/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazného ukazatele dle bodu 3) důvodové zprávy předloženého materiálu

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400197000000 o 85 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 85 tis. Kč

2)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 124 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137, UZ 12 o 124 tis. Kč

3)
- zvýší neinvestiční přijaté transfery o 90 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5336, ORG 230 o 90 tis. Kč

4)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 109 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, ORG 0400153000000 o 109 tis. Kč

5)
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 8, § 3392, pol. 2212 o 75 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400215000000 o 75 tis. Kč

6)
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 8, § 3392, pol. 2212 o 200 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, ORG 0400084000000 o 200 tis. Kč

7)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 630 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6130, ORG 0400009000000 o 630 tis. Kč

8)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 266 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400180000000 o 266 tis. Kč

6646/165  
2

Úhrada kreditu frankovacího stroje

Rada městského obvodu

rozhodla

o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO: 47114983,
pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní služby spojené s odesíláním (frankováním)
poštovních zásilek ve výši 200 000 Kč pro frankovací stroj PITNEY BOWES DM 300c, v.č. 7920442, umístěný
na podatelně Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
ukládá

Mgr. Radku Drongovi, vedoucímu odboru správních činností
zajistit úhradu kreditu dle tohoto usnesení z ORJ 13 ODPA 6171 POL 5161
Termín: 01. 06. 2018

6647/165  
3

Žádost o finanční příspěvek

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s poskytnutím finančního daru spolku Ostravská organizace vozíčkářů, spolek, Horymírova 3054/121, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ:  66933579 dle žádosti na projekt Bez bariér - poradenství

6648/165  
4

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. 26
S. V., bytem Ostrava-Zábřeh, Volgogradská

6649/165  
5

Odpis nerealizované dokumentace

Rada městského obvodu

about:blank
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schvaluje

odpis z účtu 042 000 Stavby v celkové výši 260 055 Kč dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zajistit potřebné úkony související s odpisem uvedeného majektu z účtu 042 000
Termín: 21. 05. 2018

6650/165  
6

Návrh na vyřazení odcizeného a neupotřebitelného majetku příspěvkové organizace Technické
služby Ostrava-Jih p.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

o  vyřazení  odcizeného  a  neupotřebitelného  majetku  z  evidence  majetku  organizace  Technické  služby
Ostrava-Jih p.o., jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové výši
125 807 Kč dle předloženého materiálu

6651/165  
7

Odvod finančních prostředků organizace Technické služby Ostrava-Jih p.o. z investičního fondu
do rozpočtu zřizovatele

Rada městského obvodu

ukládá

řediteli organizace Technické služby Ostrava-Jih, p.o. odvod finančních prostředků z investičního fondu této
organizace v celkové  výši 1000 tis.  Kč na účet zřizovatele, a to nejpozději do 25.05.2018 dle důvodové
zprávy

6652/165  
8

Výzva objednatele k zahájení II. pokosu travnatých ploch

Rada městského obvodu

rozhodla

o zahájení II. kosení travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

pověřuje

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

6653/165  
9

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřeviny

Rada městského obvodu

souhlasí

s kácením 1 ks javoru mléč  (Acer platanoides) rostoucí na ulici Výškovická, p.č. 793/1 k. ú. Výškovice u
Ostravy,  parcela  je  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřená  městskému obvodu Ostrava-Jih.
Kácení  se  provádí  v  rámci  stavby  „Rekonstrukce  VO oblast  Lužická  -  Lumírová“  pro  investora  stavby
statutární město Ostrava. Na dřevinu se vztahuje povinnost vydání rozhodnutí o povolení kácení a následně
bude určena adekvátní náhradní výsadba

zmocňuje

podáním  žádosti  o  povolení  kácení  pověřenou společnost   PTD  Muchová,  s.r.o.,  Olešní  313/14,  712 00
Ostrava - Muglinov

6654/165  
10

Návrh na svěření cyklistických stojanů do správy městského obvodu

Rada městského obvodu

souhlasí

se svěřením 9 ks cyklistických stojanů umístěných v lokalitách: ZŠ Provaznická, hlavní vstup (3 ks), ZŠ
Provaznická, hřiště (3 ks), Zdeňka Chalabaly, pumptrack (3 ks) do správy městského obvodu Ostrava-Jih,
dle předloženého materiálu

6655/165  
11

Rozbory  hospodaření  za  rok  2017  příspěvkové  organizace,  Technické  služby  Ostrava-Jih,
příspěvková organizace,  která byla zřízena statutárním městem Ostrava,  městským obvodem
Ostrava-Jih, k zajištění jeho působnosti v oblasti technických služeb

Rada městského obvodu

projednala

hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace, Technické služby  Ostrava-Jih,  příspěvková organizace,
která  byla  zřízena  statutárním  městem  Ostrava,  městským  obvodem  Ostrava-Jih,  k  zajištění  jeho
působnosti v oblasti technických služeb a výši výsledku hospodaření za rok 2017
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí výsledek hospodaření za rok 2017 příspěvkové
organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, která byla zřízena statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti v oblasti technických služeb

about:blank
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6656/165  
12

Účetní závěrka za rok 2017 příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková
organizace IČ 66739331

Rada městského obvodu

rozhodla

o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, p.o. za rok 2017
zmocňuje

starostu  Bc.  Martina  Bednáře  a  místostarostu  RNDr.  Františka  Staňka,  Ph.D.  k  podpisu  Protokolu  o
schvalování účetní závěrky za rok 2017

6657/165  
13

Hromadný odpis vybraných pohledávek_I.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním vybraných pohledávek v celkové výši 13 729 121,84 Kč dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2, dle
důvodové zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu odepsat vybrané pohledávky v celkové výši 13 729 121,84 Kč dle přílohy
č. 1 a přílohy č. 2, dle důvodové zprávy

6658/165  
14

Hromadný odpis vybraných pohledávek_II.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním vybraných pohledávek v celkové výši 11 963 723,22 Kč dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2, dle
důvodové zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu odepsat vybrané pohledávky v celkové výši 11 963 723,22 Kč dle přílohy
č. 1 a přílohy č. 2, dle důvodové zprávy

6659/165  
15

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení-M. E.

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím částky ve výši 47 483 Kč panu M. E.  představující neuhrazený vyčíslený poplatek z prodlení
vzniklý z titulu dlužného nájemného a úhrad za poskytování služeb spojených s užíváním bytu  na ulici V.
Košaře, Ostrava-Dubina dle důvodové zprávy

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu prominout částku ve výši 47 483 Kč panu M. E.,  představující neuhrazený
vyčíslený poplatek z prodlení vzniklý z titulu dlužného nájemného a úhrad za poskytování služeb spojených s
užíváním bytu  na ulici V. Košaře, Ostrava-Dubina dle důvodové zprávy

6660/165  
16

Žádost o splátkový kalendář - A. T.

Rada městského obvodu

nedoporučuje

statutárnímu městu Ostrava uzavřít dohodu o splátkách s panem A. T., trvale bytem Horní 791/3, Ostrava-
Hrabůvka, k úhradě dluhu ve výši 67 060 Kč s příslušenstvím (formou 135 splátek ve výši 500 Kč), který
vznikl z titulu užívání bytu na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy a předkládá tuto
žádost Zastupitelstvu města Ostravy k meritornímu rozhodnutí

6661/165  
17

Dohoda o přistoupení k závazku - A. T.

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dohodu o přistoupení k závazku mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
a panem A.  T.,  ve výši 67 060 Kč s příslušenstvím z titulu užívání bytu  na ulici Čujkovova  v Ostravě-
Zábřehu, dle důvodové zprávy

6662/165  
18

Žádost o splátkový kalendář - J. Š.

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uzavřením dohody o splátkách s panem J. Š., bytem Vlasty Vlasákové, 700 30,  Ostrava-Bělský Les, k
úhradě dluhu 64 239 Kč s příslušenstvím, dle důvodové zprávy

nedoporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu uzavřít dohodu o splátkách s panem J. Š., bytem Vlasty Vlasákové, 700

about:blank
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30, Ostrava-Bělský Les, k úhradě dluhu ve výši 64 239 Kč s příslušenstvím, dle důvodové zprávy

6663/165  
19

Žádost o splátkový kalendář - E. Š.

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dohody o splátkách s paní E. Š., fakticky bytem Plzeňská, 700 30, Ostrava-Zábřeh, k úhradě
dluhu ve výši 42 155 Kč s příslušenstvím, který vznikl z titulu užívání bytu  na ulici Pavlovova  v Ostravě-
Zábřehu, dle důvodové zprávy

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu uzavřít dohodu o splátkách s paní E. Š., fakticky bytem Plzeňská , 700 30,
Ostrava-Zábřeh, k úhradě dluhu ve výši 42 155 Kč s příslušenstvím, který vznikl z titulu užívání bytu  na ulici
Pavlovova  v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy

6664/165  
20

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 332/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 5
Ing. S. Š., Nedbalova, Ostrava-Mor. Ostrava

Jubilejní 345/60, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 4
M. A., Horní, Ostrava-Hrabůvka

Jubilejní 491/63, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1
Š. A., Římanova, Ostrava-Kunčice

Edisonova 404/5, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 4
B. R., Ke Studánce, Orlová, Lutyně

Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, 0+1, standard, č. b. 55
M. D., Horní, Ostrava-Hrabůvka

Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice, 1+3, standard, č. b. 1
M. V., J. Kotase, Ostrava-Hrabůvka

Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 17
K. P., Na Hrázkách, Šenov

Kischova 2338/12, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 1
J. R., 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

Václava Košaře 124/5, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 52
G. L., Fr. Formana, Ostrava-Dubina a G. R., Slnečná, Námestovo, SR

Volgogradská 2375/94, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 1
Š. K., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
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 nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy

G. L., Fr. Formana, Ostrava-Dubina a G. R. (trvale Slnečná, Námestovo, SR), Fr. Formana, Ostrava-Dubina,

6665/165  
21

Uzavření smluv o ubytování a ukončení nájmů bytů dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o uzavření smluv o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle

about:blank
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důvodové zprávy  

místnost č. 10 - L. M., Horní, Ostrava-Hrabůvka
místnost č. 12 - K. J., Fr. Formana, Ostrava-Dubina
místnost č. 17 - R. D., Horní, Ostrava-Hrabůvka
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka

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

Š. J., Tarnavova, Ostrava-Zábřeh,
A. K., Mňukova, Ostrava-Zábřeh,
S. J., Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka,
S. V., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh, 
Š. H., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh,

6666/165  
22

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

1)
-  o  pronájmu náhradního  bytu na  dobu neurčitou,  a  to  ode  dne  účinnosti  smlouvy  o  nájmu bytu,  dle
důvodové zprávy
Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice, 0+1, standard, č. b. 8
B. A., Jedličkova, Ostrava-Zábřeh

-  o  ukončení  nájmu bytu dohodou smluvních  stran podle  ust.  §  1981  občanského  zákoníku,  ve  znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
B. A., Jedličkova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 3

2)
- o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy
Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 8
S. M.,  Jedličkova, Ostrava-Zábřeh

-  o  ukončení  nájmu bytu dohodou smluvních  stran podle  ust.  §  1981  občanského  zákoníku,  ve  znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
S. M.,  Jedličkova, Ostrava-Zábřeh,
3)
-  o  pronájmu náhradního  bytu na  dobu neurčitou,  a  to  ode  dne  účinnosti  smlouvy  o  nájmu bytu,  dle
důvodové zprávy
Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 33
K. J., Jedličkova, Ostrava-Zábřeh

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

4)
-  o  pronájmu náhradního  bytu na  dobu neurčitou,  a  to  ode  dne  účinnosti  smlouvy  o  nájmu bytu,  dle
důvodové zprávy
Volgogradská 2412/86, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 3
V. A., Jedličkova, Ostrava-Zábřeh

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

5)
- o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy
Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 22
S. P.,  Jedličkova, Ostrava-Zábřeh

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

6)
-  o  pronájmu náhradního  bytu na  dobu neurčitou,  a  to  ode  dne  účinnosti  smlouvy  o  nájmu bytu,  dle
důvodové zprávy
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Svornosti 2281/3, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 9
Z. J., Jedličkova, Ostrava-Zábřeh,

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

6667/165  
23

Zveřejnění  záměru  na  pronájem  prostoru  sloužícího  podnikání  v  objektu  na  ul.  29.dubna
259/33, O.-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 88,85 m² v budově ve vlastnictví
statutárního  města  Ostravy,  svěřeném  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  č.  p.  259  objekt  občanské
vybavenosti,  který  je  součástí  pozemku parc.  č.  1031 zastavěná plocha a  nádvoří  v  k.  ú.  Výškovice  u
Ostravy,  adresní místo 29.  dubna 259/33,  Ostrava-Výškovice,  na dobu neurčitou,  s tříměsíční výpovědní
dobou a s minimální výší nájemného 578 Kč/m²/rok, s účelem užívání jako výrobna sportovních potřeb, dle
důvodové zprávy

6668/165  
24

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání na ul.
Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č.  309/2016/OBH ze dne 06.01.2017,  ve znění dodatků,  na
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 175,90 m² s účelem užívání jako prodejna - květinová síň
v objektu č.p. 1492 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 1800/9 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, a to z důvodu změny
nájemce z fyzické osoby podnikající Šárka Hájková, se sídlem Zdeňka Bára 113/2,  Ostrava-Dubina,  IČO
65484622, na společnost HÁJEK ENTERPRISES s.r.o., se sídlem Zdeňka Bára 113/2, 700 30 Ostrava-Dubina,
IČO 06657001, s výší nájemného 1 606,17 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, dle
důvodové zprávy

6669/165  
25

Žádost  o  ukončení  nájmu  bytu  dohodou  a  uzavření  smlouvy  o  nájmu  bytu  při  nesplnění
podmínek přechodu nájmu bytu ze zákona

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení  nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust.  § 1981 zákona č.  89/2012 Sb.,  občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31.05.2018, dle důvodové zprávy

Bohumíra Četyny 930/2, 1+3, standard, č. b. 72
D. B., Provaznická, Ostrava-Hrabůvka

II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.06.2018 na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Bohumíra Četyny 930/2, 1+3, standard, č. b. 72
P. S., Klegova, Ostrava-Hrabůvka

6670/165  
26

Souhlas s přechodem nájmu bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s přechodem nájmu bytu  nacházejícím  se  v  1.  nadzemním  podlaží  stavby,  která  je  součástí  pozemku
parcelní č. st. 2015 - zastavěná plocha a nádvoří  v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo
Pavlovova, obec Ostrava, sjednaným smlouvou o nájmu bytu ze dne 18.09.2013 s nájemcem panem Ľ. G.,
posledně bytem Pavlovova, Ostrava-Zábřeh, na člena nájemcovy domácnosti paní A. G., bytem Pavlovova,
Ostrava-Zábřeh, podle ustanovení § 2279 odst. 1 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů na dobu určitou, dle důvodové zprávy
zmocňuje

vedoucí  odboru  bytového  a  ostatního  hospodářství  ÚMOb  Ostrava-Jih  k  podpisu  písemného  prohlášení
pronajímatele o přechodu nájmu bytu po úmrtí nájemce

6671/165  
27

Návrh na uzavření dodatků ke smluvním vztahům k prostorám sloužících podnikání

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.  6 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/110/94 ze dne 01.08.1994, ve znění dodatků, na
prostor o výměře 297,37 m² v objektu č. p. 2444, který je součástí pozemku p. č. st. 3452 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, adresní místo P. Lumumby 2444/1, Ostrava-Zábřeh, s nájemcem organizací Střední škola služeb
a podnikání,  Ostrava-Poruba,  příspěvková organizace,  IČO 00575933,  se sídlem Příčná 1108/1,  Ostrava-
Poruba,  z  důvodu  úpravy  splatnosti   nájemného  a  záloh  na  úhradu nákladů na  služby  poskytované  v
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souvislosti s užíváním prostoru, a to ze čtvrtletní úhrady na měsíční, a doplnění inflační doložky, v rozsahu
dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy
rozhodla

o uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 2/a,b/014/1216/06 ze dne 13.10.2006, ve znění dodatků, na
prostor o výměře 793,54 m² v objektu č. p. 2633, který je součástí pozemku p. č. st. 2891 v k. ú. Zábřeh
nad  Odrou,  adresní  místo  Volgogradská  2633/2,  Ostrava-Zábřeh,  s  nájemcem  organizací,   Provincie
Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice,  FMA, IČO 00406911,  se sídlem Přemyšlenská 679/6,  Praha,  z
 důvodu úpravy splatnosti  nájemného a záloh na úhradu nákladů na služby poskytované v souvislosti  s
užíváním prostoru, a to ze čtvrtletní úhrady na měsíční, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle důvodové
zprávy

6672/165  
28

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o  neupotřebitelnosti  majetku Mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Volgogradská  4,  příspěvkové  organizace,
 jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, v celkové hodnotě 224 485,95
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

6673/165  
29

Program  na  poskytování  peněžních  prostředků  z  rozpočtu  statutárního  města  Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019

Rada městského obvodu

souhlasí

s  návrhem   „Programu  na  poskytování  peněžních  prostředků  z  rozpočtu  statutárního  města  Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019‟ dle předloženého návrhu
souhlasí

v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s užitím znaku městského obvodu Ostrava-Jih a dále i s užitím loga městského obvodu a loga
Společně  tvoříme  Jih  subjekty,  kterým  budou  poskytnuty  peněžní  prostředky  v  rámci  „Programu  na
poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na
rok 2019‟ při propagaci akcí podpořených městským obvodem
doporučuje

zastupitelstvu  schválit  „Program  na  poskytování  peněžních  prostředků  z  rozpočtu  statutárního  města
Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019‟ dle předloženého návrhu

6674/165  
30

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I.

Rada městského obvodu

souhlasí

s pokračováním projektu Rozvoje rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I.  Základní školy  a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh,  Březinova 52, příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové  organizace,  Základní  školy  Ostrava-Výškovice,  Srbská  2,  příspěvkové  organizace,  Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace
souhlasí

s  50% financováním  projektu  Rozvoje  rovného  přístupu ke  vzdělávání  ve  městě  Ostrava  I.  v  celkové
hodnotě 1 285 200 Kč zřizovatelem, v roce 2018 částka 428 400 Kč, v roce 2019 částka 856 800 Kč
žádá

statutární město Ostravu o spolufinancování ve výši 50 % projektu Rozvoje rovného přístupu ke vzdělávání
ve městě Ostrava I. v celkové hodnotě 1 285 200 Kč, v roce 2018 částka 428 400 Kč, v roce 2019 částka 856
800 Kč

6675/165  
31

Revokace části usnesení č. 5889/142 ze dne 07.12.2017 o poskytnutí veřejné finanční podpory
- účelových dotací

Rada městského obvodu

revokuje

část  usnesení  č.  5889/142  ze  dne  07.12.2017  ve  znění  Rada  městského  obvodu  souhlasí  s  návrhem
poskytnutí účelových dotací pro rok 2018 ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského
obvodu Ostrava-Jih roku 2018 v oblasti školství a vzdělávání a kultury:

tabulka 1a:
- spolku Asociace středoškolských klubů České republiky z.s., Česká 166/11, 602 00 Brno-město, IČ 005 31
413 ve výši 15 000 Kč
- spolku Moravský dětský folklorní soubor - HOLÚBEK, z.s., Gurťjevova 1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ
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661 80 848 ve výši 40 000 Kč
- spolku Dechový orchestr Ostrava, spolek, 17 listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 396 10 550, ve
výši 40 000 Kč
-  církevní  právnické  osobě  Římskokatolická  farnost  Ostrava-Zábřeh,  U Zámku 914/6,  700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČ 452 10 446 ve výši 30 000 Kč

tabulka 1b:
- spolku Pěvecké sdružení ostravských učitelek, z.s., Závoří 3021/21, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 449 38 95
ve výši 20 000 Kč
- spolku Theatr ludem, z.s., 28. října 49/23, 702 00 Ostrrava-Moravská Ostrava, IČ 27002 144 ve výši 15
000 Kč
- příspěvkové organizaci Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace, U Haldy
1586/66, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ619 89 266 ve výši 20 000 Kč
- spolku ČMELÁČEK z.s., Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 016 68 633 ve výši 15 000 Kč
- spolku Ševčík - Moravský folklorní soubor, Dům kultury AKORD, nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ
696 10 568 ve výši 35 000 Kč
- spolku RADA RODIČŮ při ZŠ Srbská, spolek, Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ 266 82 061 ve
výši 10 000 Kč
- fyzické osobě Stanislav Klocek mjr. v. v., 30. dubna 2327/8, 702 00 Ostrava  ve výši 15 000 Kč
souhlasí

s  návrhem  poskytnutí  účelových  dotací  z  rozpočtu  statutárního  města  Ostravy,  městského  obvodu
Ostrava-Jih, na rok 2018 v oblasti školství a vzdělávání a kultury dle upravených příloh č. 1a, 1b materiálu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o  poskytnutí  účelových dotací  pro rok  2018 v
oblasti školství a vzdělávání a kultury dle upravených příloh č. 1a, 1b materiálu

6676/165  
32

Souhlas se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekt  „WiFi4EU Ostrava-Jih‟

Rada městského obvodu

souhlasí

se zahájením přípravy projektu „WiFi4EU Ostrava-Jih‟ a podáním žádosti o dotaci pro tento projekt v rámci
výzvy Evropské komise
doporučuje

Zastupitelstvu  městského  obvodu  Ostrava-Jih  rozhodnout  podat  žádost  o  dotaci  pro  projekt  „WiFi4EU
Ostrava-Jih‟ v rámci výzvy Evropské komise
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit v případě úspěšnosti žádosti o dotaci předfinancování
projektu „WiFi4EU Ostrava-Jih‟  ve výši 300  tis. Kč

6677/165  
33

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, do
projektu financovaného  z rozpočtu MŠMT

Rada městského obvodu

souhlasí

se  zapojením,  s  realizací  a  s přijetím  dotace  Základní  školy  Ostrava-Výškovice,  Srbská  2,  příspěvkové
organizace, do projektu v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony II"

6678/165  
34

Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, 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-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizaci,
jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2018/2019, dle
předloženého návrhu

6679/165  
35

Žádost o poskytnutí finanční podpory

Rada městského obvodu

souhlasí

s poskytnutím finančního daru zapsanému spolku HOKEJOVÁ ŠKOLA - OSTRAVA, z.s., Mládeže 511/8, 700 30
Ostrava-Hrabůvka,  IČ:  28552300,  ve  výši  10  000  Kč,  na  pořádání  mezinárodního  hokejového  kempu
Ostrava 2018 konaného v Ostravar Aréně
souhlasí

s použitím  znaku a  loga městského  obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za  účelem  propagace  městského
obvodu Ostrava-Jih
souhlasí

s návrhem darovací smlouvy dle přílohy
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy
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6680/165  
36

Bezpečnostní situace a prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1/ Zprávu Policie ČR, Městského ředitelství policie Ostrava o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní
bezpečnosti za rok 2017 ve vztahu k městskému obvodu Ostrava-Jih
2/ Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017
3/ Zprávu prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih 2018
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít jmenované zprávy na vědomí

6681/165  
37

Účetní  závěrka  za   rok  2017   Mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  F.  Formana  13,  příspěvkové
organizace, IČ 75029821

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2017 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace,
IČ 75029821
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6682/165  
38

Účetní  závěrka  za   rok  2017  Mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Za  Školou  1,  příspěvkové
organizace, IČ 75029855

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2017  Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace,  
       IČ 75029855
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6683/165  
39

Účetní  závěrka za   rok  2017   Mateřské  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Adamusova 7,  příspěvkové
organizace, IČ 75029871

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou  účetní  závěrku  za  rok  2017   Mateřské  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Adamusova  7,  příspěvkové
organizace, IČ 75029871
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6684/165  
40

Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B ,
příspěvkové organizace, IČ: 70978328

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní  závěrku za  rok  2017 Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,Volgogradská  6B,
příspěvkové organizace, IČ 70978328
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady  Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6685/165  
41

Účetní závěrka za  rok 2017 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace, IČ 70944628

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní  závěrku za  rok  2017 Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Horymírova 100,
příspěvkové organizace, IČ 70944628
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schvaluje

rozdělení hospodařského  výsledku za rok 2017 do  fondů  dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6686/165  
42

Účetní  závěrka  za   rok  2017  Základní  školy   Ostrava-Výškovice,  Srbská  2,  příspěvkové
organizace, IČ 70631778

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2017 Základní školy  Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, IČ
70631778
schvaluje

rozdělení  hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6687/165  
43

Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33 ,
příspěvkové organizace, IČ 70631786

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní  závěrku za  rok  2017  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Výškovice,  Šeříková  33,
příspěvkové organizace, IČ 70631786
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6688/165  
44

Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, IČ 70978361

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní  závěrku za  rok  2017  Základní  školy  a  mateřské  školy  MUDr.  Emílie  Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, IČ 70978361
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6689/165  
45

Účetní závěrka za  rok 2017 Základní školy  Ostrava-Hrabůvka,  Provaznická 64 ,  příspěvkové
organizace, IČ 70978310

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou  účetní  závěrku  za  rok  2017   Základní  školy   Ostrava-Hrabůvka,  Provaznická  64,  příspěvkové
organizace, IČ 70978310
schvaluje

rozdělení  hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6690/165  
46

Účetní  závěrka  za   rok  2017  Základní  školy   Ostrava-Hrabůvka,  Klegova  27,  příspěvkové
organizace, IČ 70978379

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2017 Základní školy  Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,
IČ 70978379
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017  do fondů dle důvodové zprávy
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zmocňuje

starostu Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6691/165  
47

Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského
1, příspěvkové organizace, IČ 70978352

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2017  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace, IČ 701978352
schvaluje

rozdělení  hospodářského výsledku za rok 2017 do  fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6692/165  
48

Účetní závěrka za  rok 2017 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,  Březinova 52,
příspěvkové organizace, IČ 70978336

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní  závěrku za  rok  2017  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Březinova  52 ,
příspěvkové organizace, IČ 70978336
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017  do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6693/165  
49

Účetní  závěrka  za   rok  2017  Základní  školy   Ostrava-Zábřeh,  Chrjukinova  12,  příspěvkové
organizace, IČ 70978387

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou  účetní  závěrku  za  rok  2017   Základní  školy  Ostrava-Zábřeh,  Chrjukinova  12,  příspěvkové
organizace, IČ 70978387
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017  do fondu dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6694/165  
50

Účetní závěrka za   rok 2017 Kulturního zařízení Ostrava-Jih,  Dr.  Martínka 1439/4,  Ostrava-
Hrabůvka,  příspěvkové organizace, IČ 73184560

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2017 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvkové organizace, IČ 73184560
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017  do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6695/165  
51

Účetní  závěrka  za   rok  2017  Mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  A.  Gavlase  12  A,  příspěvkové
organizace, IČ 75029880

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou  účetní  závěrku  za  rok  2017  Mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  A.  Gavlase  12  A,  příspěvkové
organizace, IČ 75029880
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
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závěrky za rok 2017

6696/165  
52

Účetní  závěrka  za  rok  2017  Mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Volgogradská  4,  příspěvkové
organizace, IČ 75029847

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou  účetní  závěrku  za  rok  2017   Mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Volgogradská  4,  příspěvkové
organizace, IČ 75029847
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6697/165  
53

Účetní  závěrka  za   rok  2017   Mateřské  školy  Ostrava-Výškovice,  Staňkova  33,  příspěvkové
organizace, IČ 75029839

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou  účetní  závěrku  za  rok  2017   Mateřské  školy  Ostrava-Výškovice,  Staňkova  33,  příspěvkové
organizace, IČ 75029839
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017  do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6698/165  
54

Účetní závěrka za rok 2017 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace, IČ 70631760

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní  závěrku za  rok  2017 Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace, IČ 70631760
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6699/165  
55

Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů15,
příspěvkové organizace, IČ 70944687

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní  závěrku za  rok  2017 Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace, IČ 70944687
schvaluje

použítí  rezervního  fondu ke krytí ztráty za rok 2017
zmocňuje

starostu Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6700/165  
56

Účetní  závěrka  za   rok  2017   Základní  školy  Ostrava-Zábřeh,  Jugoslávská  23,  příspěvkové
organizace, IČ 70978344

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou  účetní  závěrku  za  rok  2017   Základní  školy   Ostrava-Zábřeh,  Jugoslávská  23,  příspěvkové
organizace, IČ 70978344
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc.  Marina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

about:blank

17 z 35 21.5.2018 15:58



6701/165  
57

Účetní závěrka za  rok 2017  Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace, IČ 75029863

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou  účetní  závěrku  za  rok  2017  Mateřské  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Zlepšovatelů  27,  příspěvkové
organizace, IČ 75029863
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017  do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6702/165  
58

Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,V. Košaře 6,
příspěvkové organizace, IČ 70631751

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou  účetní  závěrku  za  rok  2017  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  V.  Košaře  6,
příspěvkové organizace, IČ 70631751
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku  za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6703/165  
59

Účetní  závěrka  za   rok  2017  Základní  školy  Ostrava-Dubina,  F.  Formana  45,  příspěvkové
organizace, IČ 70944661

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2017 Základní  školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45, příspěvkové organizace,
IČ 70944661
schvaluje

rozdělení hospodářského  výsledku za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6704/165  
60

Účetní závěrka za  rok 2017 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace, IČ 70944652

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní  závěrku za  rok  2017 Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Hrabůvka,  A.  Kučery  20,
příspěvkové organizace, IČ 70944652
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok
2017

6705/165  
61

Účetní závěrka za  rok 2017 Základní školy a mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace, IČ 70631743

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní  závěrku za  rok  2017 Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Krestova 36A,
příspěvkové organizace, IČ 70631743
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů  dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6706/165  
62

Účetní závěrka za  rok 2017  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace, IČ 70631735
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Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2017 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace, IČ 70631735
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře  a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2017

6707/165  
63

Dodatky ke kupním smlouvám na prodej pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout uzavřít dodatky ke kupním smlouvám ve znění příloh tohoto
materiálu:

1) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 1/014/8/15/Gad. ze dne 02.02.2015 ve věci prodeje pozemku parc.č.
715/163, ostatní plocha, zeleň v k. ú. Výškovice u Ostravy s L. D., bytem Kubalova, Ostrava-Výškovice a
vyhradit si  pravomoc zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního města
Ostravy jako vlastníka kanalizační stoky a elektrických kabelů veřejného osvětlení spočívající v povinnosti
povinného  strpět  umístění,  provozování  a  udržování  kanalizační  stoky  a  elektrických kabelů  veřejného
osvětlení v rozsahu ochranného pásma v částech pozemku parc. č. 715/163 v k. ú. Výškovice u Ostravy v
rozsahu dle geometrických plánů č. 1139-5a/2018 (kanalizační stoka) a č. 1139- 5b/2018 (ochranné pásmo
elektrických kabelů veřejného osvětlení), na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč,

2) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 1/014/13/15/Gad. ze dne 15.01.2015 ve věci prodeje pozemku parc.č.
715/155,  ostatní plocha,  zeleň v k.  ú.  Výškovice u Ostravy s M.  P.,  bytem Hýlova,  Ostrava-Výškovice a
vyhradit si  pravomoc zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního města
Ostravy jako vlastníka kanalizační stoky spočívající v povinnosti povinného strpět umístění, provozování a
udržování kanalizační stoky v části pozemku parc. č. 715/155 v k. ú. Výškovice u Ostravy v rozsahu dle
geometrického plánu č. 1141-7/2018, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč,

3) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 1/014/314/15/Gad. ze dne 20.10.2015 ve věci prodeje pozemku parc.č.
715/304, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Výškovice u Ostravy s manželi M. B. a J. B., oba bytem Kubalova,
Ostrava-Výškovice a vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě ve prospěch
statutárního města Ostravy jako vlastníka kanalizační stoky a vodovodního řadu spočívající  v  povinnosti
povinného  strpět  umístění,  provozování  a  udržování  kanalizační  stoky  a  vodovodního  řadu  v  rozsahu
ochranného  pásma  v  částech  pozemku  parc.  č.  715/304 v  k.  ú.  Výškovice  u  Ostravy  v  rozsahu  dle
geometrických plánů č. 1140-6/2018, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč

6708/165  
64

Nabytí darem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o nabytí darem pozemku p.p.č. 348/15 ostatní plocha, zeleň o
výměře 133 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice U Lesa, se všemi součástmi a příslušenstvím, od vlastníka M. K., do
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a uzavřít s M. K., bytem
U Lesa 827/56, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, darovací smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

6709/165  
65

Nabytí nemovité věci - pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu nabýt pozemek parc.č. 740/38 ostatní plocha, zeleň o výměře 4894 m² v
k. ú. Výškovice u Ostravy, od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ: 45193258, se sídlem Vratimovská
689/117,  Kunčice,  719 00 Ostrava,  do  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému
obvodu Ostrava-Jih, za kupní cenu ve výši 3 621 560 Kč a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu

6710/165  
66

Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít s paní E. J.,  bytem Krakovská, Ostrava-Hrabůvka dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti
Smlouvě o právu provést stavbu ve znění tohoto materiálu,   jehož obsahem je přechod práv a závazků
vyplývajících  ze  Smlouvy  o  nájmu nemovitosti,  Smlouvy  o  právu provést  stavbu č.  7/014/148/11/Gál,
uzavřené dne 15.03.2011,  ve znění uzavřených dodatků,  za účelem užívání části  pozemku  p.p.č.  348/1
ostatní  plocha,  zeleň,  část  o  výměře  12  m²  v  k.  ú.  Hrabůvka,  lokalita  ul.  Krakovská,  pod  stavbou
parkovacího stání č. 3,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih

about:blank

19 z 35 21.5.2018 15:58



6711/165  
67

Návrh  nabytí  a  následného  svěření  pozemku  pod  místní  komunikací  v  k.  ú.  Hrabůvka,  ul.
Průjezdní

Rada městského obvodu

souhlasí

s nabytím nemovité věci pod stavbou místní komunikace III. třídy - pozemku p.p.č. 240/39 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 199 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Průjezdní, ve vlastnictví Z. M., bytem Selská,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
žádá

Zastupitelstvo  města  Ostravy  o  nabytí  výše  uvedené  nemovité  věci  –  pozemku  pod  stavbou  místní
komunikace III. třídy v k. ú. Hrabůvka do vlastnictví statutárního města Ostravy a svěření tohoto pozemku
do správy městského obvodu Ostrava-Jih

6712/165  
68

Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek 715/90, ostatní plocha, zeleň, o výměře 52 m², v k. ú.
Výškovice  u  Ostravy,  obec  Ostrava,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  správy
městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví Bc. M. S., bytem Řadová, Ostrava-Výškovice, PSČ 700 30, za
kupní cenu ve výši 18 460 Kč, za podmínky, že kupující úhradí náklady za zpracování znaleckého posudku ve
výši 2 500 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a vyhradit si pravomoc zřídit věcné
břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního města Ostravy jako vlastníka kanalizační
stoky DN 300, spočívající v právu mít umístěnou, provozovat a opravovat kanalizační stoku DN 300 v části
pozemku parc.č.  715/90 ostatní  plocha,  zeleň,  v  k.  ú.  Výškovice  u  Ostravy,  obec  Ostrava,  v  rozsahu
vyznačeném geometrickým plánem č. 1143-25/2018, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč a uzavřít
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6713/165  
69

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením  stavebního záměru -  umístění  přeložky  telekomunikační  optické  sítě  v  rámci  stavby  pod
názvem  „16010-044654 VPIC  Silnice III-4787 Ostrava ul.  Výškovická“ v  předpokládané délce  17 bm v
částech pozemku p.  č.  688/4,  ostatní  plocha,  zeleň,  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  svěřeném městskému
obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, pro stavebníka - společnost
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6,  130 00  Praha 3 -
Žižkov, souhlas je platný do 30.04.2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemku p. č. 688/4, ostatní
plocha,  zeleň,  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  za  účelem  umístění  přeložky  telekomunikační  optické  sítě  v
předpokládané délce 17 bm v rámci stavby pod názvem „16010-044654 VPIC Silnice III-4787 Ostrava ul.
Výškovická“, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  IČ: 04084063, se sídlem
Olšanská 2681/6,  130 00  Praha 3 - Žižkov,  a to za úplatu ve výši  stanovené znaleckým posudkem na
ocenění náhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti navýšenou o DPH v zákonné výši

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

do doby  geometrického zaměření,  nejdéle  však  do 30.04.2020 uzavřít  s vlastníkem stavby,  společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6,  130 00  Praha 3 -
Žižkov,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti,  ve znění přílohy
tohoto materiálu

6714/165  
70

Stanovisko k investičnímu záměru stavby na pozemcích v k. ú. Výškovice u Ostravy a Zábřeh
nad Odrou, lokalita řeky Odry

Rada městského obvodu

rozhodla

vydat  předběžné  souhlasné  stanovisko  k  investičnímu záměru statutárního  města  Ostravy  pod názvem
stavby „Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu“ umístěné na pozemcích v cizím vlastnictví
v k. ú. Výškovice u Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, lokalita řeky Odry, dle předložené
situace

6715/165  
71

Stanovisko k  uznání  vydržení  vlastnického práva  k  nemovité   věci  -  části  pozemku  v  k.  ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Koncová

Rada městského obvodu

vydává

nesouhlasné  stanovisko  k  uznání  vydržení  vlastnického  práva  k  části  pozemku parc.  č.  317/15 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 24 m² (3 m x 8 m) v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví

about:blank
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statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému obvodu Ostrava-Jih,  I.  W.,  bytem  Drůbeží,  700 30
Ostrava-Výškovice

6716/165  
72

Výpověď Smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla

vypovědět  Smlouvu o nájmu nemovitosti  č.  7/014/471/12/Ulr,  uzavřenou dne  09.10.2012 s paní  K.  B.,
bytem Svatoplukova, Ostrava-Zábřeh, na pronájem části pozemku p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 102 m²,
 v  k.  ú.  Zábřeh nad  Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému obvodu
Ostrava-Jih, užívaného jako zahrádka č. 7 v lokalitě ul. Krokova

zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu „Výpovědi z nájmu‟ ve znění přílohy tohoto materiálu

6717/165  
73

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. B. Četyny x J. Herolda -
restaurační zahrádka

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru nepronajmout část pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Dubina u Ostravy, o
výměře 24 m² (6,80 m x 3,55 m), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky,  na  dobu neurčitou,  s jednoměsíční  výpovědní
dobou

6718/165  
74

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m² v k. ú. Hrabůvka,
ulice Dr. Martínka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem umístění a provozování zmrzlinového stánku, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou

6719/165  
75

Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Pavlovova-Rudná, k. ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 6524/161 ze dne 12.04.2018
rozhodla

o záměru na pronájem částí 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 k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem užívání zahrádky č. 10 na
dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

6720/165  
76

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání č. 36 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, budovy bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 162 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny, Ostrava-
Bělský  Les,  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

6721/165  
77

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. 27 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez čp/če, obč.vyb., která
je  součástí  pozemku parc.  č.  121/9 v  k.  ú.  Dubina u Ostravy,  ul.  Vlasty  Vlasákové  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. 07 v podzemním 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
3. parkovací stání č. 69 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 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
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6722/165  
78

Záměr na smluvní vztah k části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Průjezdní

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru na výpůjčku části pozemku p.p.č. 240/40 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5,72 m² v
k. ú. Hrabůvka, ulice Průjezdní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání vjezdu k rodinnému domu, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

6723/165  
79

Zadání  veřejné zakázky  na dodávku programového vybavení a poskytování služeb technické
podpory provozu modulu Usnesení a Úkoly aplikace ICZ e-spis®

Rada městského obvodu

rozhodla

zadat zakázku na dodávku programového vybavení a poskytování služeb technické podpory provozu modulu
Usnesení a Úkoly aplikace ICZ e-spis®  zhotoviteli ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha
4, IČ:25145444

6724/165  
80P

Oprava sociálního zařízení MŠ Rezkova 2994/14

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, agendové číslo S/0398/2018/OSR ze dne 09.04.2018 na veřejnou
zakázku „Oprava sociálního  zařízení,  MŠ Rezkova 2994/14“ se  zhotovitelem  Hybner-sdružení,  se  sídlem
Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba, zastoupený Zdeňkem Hybnerem, vedoucím účastníkem sdružení
dle čl.  V.  smlouvy  o sdružení,  se  sídlem Kosmická 1723/2,  708 00 Ostrava-Poruba,  IČO: 15495809 dle
předloženého návrhu
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  související  s uzavřením dodatku č.  1 k  SoD agendové  číslo  S/0398
/2018/OSR
Termín: 18. 05. 2018

6725/165  
81P

Změny  osobních  příplatků  ředitelů  příspěvkových  organizací  základních  a  mateřských  škol
zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

v souladu s § 131 zákona 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" změny osobních příplatků, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platových výměrů

6726/165  
82P

Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského,  ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice - dodatek
č. 2

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/1119/2017/INV ze dne 19.10.2017 na veřejnou
zakázku  „Rekonstrukce  autobusové  smyčky  Klášterského  ul.  Proskovická,  Ostrava-Výškovice“  se
zhotovitelem AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov. Dodatkem č. 2 se
zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 224 923,92 Kč bez DPH na 5 504 732,82 Kč bez DPH úpravou
položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD
nutných k dokončení této zakázky
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit  všechny  potřebné úkoly  související  s uzavřením  dodatku č.  2 k  SoD agendové  číslo  S/1119
/2017/INV
Termín: 21. 05. 2018

6727/165  
83P

Výstavba  víceúčelového  hřiště  v  M.  O.  OVA-Jih,  ul.  Veverkova-Aviatiků-Na  Obecní  v  k.ú.
Hrabůvka, dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/1290/2017/INV ze dne 04.12.2017 na veřejnou
zakázku „Výstavba víceúčelového hřiště v M. O. OVA-Jih, ul. Veverkova-Aviatiků-Na Obecní v k.ú. Hrabůvka“
se zhotovitelem SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191. Dodatkem č.
1 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 110 384,71 Kč bez DPH na 2 605 711,41 Kč bez DPH
úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec
SoD nutných k dokončení této zakázky
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ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit  všechny  potřebné úkoly  související  s uzavřením  dodatku č.  1 k  SoD agendové  číslo  S/1290
/2017/INV
Termín: 21. 05. 2018

6728/165  
84P

Investiční záměry – IZ č. 06/2018 „Participativní rozpočet 2017 – Prostor pro všechny, Ostrava-
Bělský Les‟ a IZ č. 07/2018 „Rekonstrukce chodníku na ul. Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce“

Rada městského obvodu

schvaluje

-    IZ č. 06/2018 – Participativní rozpočet 2017 – Prostor pro všechny, Ostrava-Bělský Les,
-    IZ č. 07/2018 – Rekonstrukce chodníku na ul. Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce,

dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zajistit zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky
Termín: 24. 05. 2018

6729/165  
85P

Smlouva o  smlouvě  budoucí  o  realizaci  přeložky  distribučního zařízení  určeného k  dodávce
elektrické energie na stavbu „Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh‟

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120064521 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného  k  dodávce  elektrické  energie  se  společností  ČEZ Distribuce,  a.s.,  IČO: 24729035,  na  stavbu
„Rekonstrukce ul.  Alejnikovova,  Ostrava-Zábřeh‟,  dle  přiloženého návrhu smlouvy  o smlouvě  budoucí  o
realizaci přeložky
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
Termín: 12. 06. 2018

6730/165  
86P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení)  -  VZ 59.18
Zpracování projektové dokumentace „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 59.18 Zpracování projektové dokumentace „Realizace
odstavných ploch na ul. Bogorodského“ v otevřeném zadávacím 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. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic 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. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 59.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
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Termín: 26. 07. 2018

6731/165  
87P

Oznámení  o  zahájení  ZŘ  (nadlimitní  VZ  na  služby,  otevřené  řízení)  -  VZ 29.18  Zpracování
projektové  dokumentace  a  statického  posouzení  „Výměna  umakartových  bytových  jader  v
bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 29.18 Zpracování projektové dokumentace a statického
posouzení  „Výměna  umakartových  bytových  jader  v  bytových  domech  v  majetku  SMO  svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih“ v otevřeném zadávacím 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. Irena Peterová, 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. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
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. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
5. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 29.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 26. 07. 2018

6732/165  
88P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  VZ  55.18
„Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídek  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ  55.18
„Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka“ 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. Iva Hašlerová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1.  Ing.  Gabriela  Tóthová,  DiS.,  pověřena zastupováním vedoucí  odboru strategického rozvoje,  vztahů s
veřejností, školství a kultury
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. Ing. Karel Malík, předseda komise ekonomické a investiční, člen zastupitelstva obvodu

náhradníci členů:
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1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3.  Ing.  Gabriela  Tóthová,  DiS.,  pověřena zastupováním vedoucí  odboru 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 55.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 28. 06. 2018

6733/165  
89P

Výzva  (zjednodušené  podlimitní  řízení,  podlimitní  VZ  na  služby)   -  VZ  60.18  Zpracování
projektové  dokumentace  na  „Výměna  oken  v  bytovém  domě  Hasičská  114/1,  Ostrava-
Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 60.18 Zpracování projektové
dokumentace na „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1, Ostrava-Hrabůvka" 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. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Irena Peterová, 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. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
4. Irena Peterová, 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 podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 60.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 19. 07. 2018

6734/165  
90P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce)  - VZ 33.18 Oprava a
likvidace nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava – Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na  podlimitní  veřejnou zakázku na  stavební  práce  VZ 33.18 „Oprava  a
likvidace nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava – Jih“ dle § 26 v návaznosti na
ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,  dodavatelům  uvedeným  v  předloženém
přínosu s doplněním
jmenuje

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

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka 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. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
4. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Veronika Staňková, 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 33.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 19. 07. 2018

6735/165  
91P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 24.18 „Tonery originál 2018“

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
24.18 „Tonery originál 2018‟ a o uzavření rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na dobu určitou
do 28.02.2019 nebo do vyčerpání finančního limitu 1 200 000 Kč bez DPH, podle toho,  která skutečnost
nastane dříve:
- PWR computers s.r.o., sídlem Slévárenská 415/4, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 48394246
ukládá

Ing. Radimu Navrátilovi,  vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ 24.18
„Tonery originál 2018“
Termín: 21. 05. 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 24.18 „Tonery originál 2018“
Termín: 15. 06. 2018

6736/165  
92P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 31.18 „Nákup průmyslových
myček"

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 dodávky VZ 31.18 „Nákup průmyslových myček" o vyloučení účastníka,
a to:
- AMC GASTRONOM CZ, s.r.o., Mánesova 438, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 25900005,
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 dodávky VZ
31.18 „Nákup průmyslových myček" a o uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem:
- Finezza facility s.r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 29398096, za nabídkovou cenu 1
855 300 Kč bez DPH, tj. 2 244 913 Kč vč. DPH a s lhůtou realizace díla 60 kalendářních dnů od písemné
výzvy kupujícího
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit návrh kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ
31.18 „Nákup průmyslových myček"
Termín: 18. 05. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh kupní smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na dodávky VZ 31.18 „Nákup průmyslových myček"
Termín: 08. 06. 2018

6737/165  
93P

Zpráva  komise  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  „Dětské  hřiště  před
domem Pavlovova 25, Ostrava - Zábřeh“ VZ 44.18

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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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 44.18 „Dětské hřiště před domem Pavlovova 25, Ostrava - Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným dodavatelem:
- VARREA s.r.o., se sídlem Oráčova 1327/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ: 06989985, za nabídkovou cenu
929 544,74 Kč bez DPH a lhůtou realizace 42 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 44.18 „Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,
Ostrava - Zábřeh“
Termín: 21. 05. 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 44.18 „Dětské  hřiště  před domem Pavlovova 25,  Ostrava -
Zábřeh“
Termín: 04. 06. 2018

6738/165  
94P

Zpráva komise (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

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 39.18  „Umytí fasád bytového domu ul. V. Jiřikovského 29, 31, 33, Ostrava-Dubina“ a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
-  MATOSA  PROFISTAV  s.r.o.,  se  sídlem  Palackého  689/2,  Město,  736  01  Havířov,  IČ:  05510775,  za
nabídkovou cenu 375 862,50 Kč bez DPH a lhůtou realizace 21 kalendářních dnů od zahájení díla
a
jako druhým v pořadí s účastníkem:
- EKOFAS spol. s r.o., se sídlem Tavičská 226/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 60321661, za nabídkovou
cenu 440 112,50 Kč bez DPH a lhůtou realizace 21 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit  smlouvu  o  dílo  s  vybraným  dodavatelem  k  VZ  39.18  „Umytí  fasád  bytového  domu  ul.  V.
Jiřikovského 29, 31, 33, Ostrava-Dubina“
Termín: 21. 05. 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 39.18 „Umytí fasád bytového domu ul. V. Jiřikovského 29, 31,
33, Ostrava-Dubina“
Termín: 04. 06. 2018

6739/165  
95P

Zpráva komise  (veřejná  zakázka malého rozsahu  na  stavební  práce)  -  VZ 45.18  „Projekt  z
participativního rozpočtu - Mraveniště u sídliště"

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 45.18 „Projekt z participativního rozpočtu - Mraveniště u sídliště" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem:
- VARREA s.r.o., Oráčova 1327/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 06989985, za nabídkovou cenu 1 089
385 Kč bez DPH, tj. 1 318 156 Kč vč. DPH a s lhůtou realizace díla 45 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 45.18 „Projekt z participativního rozpočtu - Mraveniště u sídliště"
Termín: 18. 05. 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 45.18 „Projekt z participativního rozpočtu - Mraveniště u sídliště"
Termín: 08. 06. 2018

6740/165  
96P

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

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 38.18 „Umytí  fasád  bytových domů Volgogradská  a  Markova,  Ostrava  Zábřeh“  a  o  uzavření
smlouvy o dílo u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem, a to:
SDS Komplexní Stavby, s.r.o., se sídlem Jiřího Herolda 1562/6, Bělský Les, 700 30 Ostrava, IČ: 28637232
(nabídka č. 2):

about:blank
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- u 1. dílčí části: „Umytí fasád bytových domů tlakovou vodou, odstranění řas, mechů a lišejníků biologickým
roztokem, následné umytí tlakovou vodou a aplikaci hydrofobního penetračního nátěru proti tvorbě řas a
mechů bytových domů Volgogradská 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 117, 119, 121, 124, 126, 128, 137, 139,
143, 145, 147, 149, 151, 153, 155A, 157A, 159, 161, 165, Ostrava Zábřeh“ za nabídkovou cenu 2 284 064 Kč
bez DPH a lhůtou realizace 90 kalendářních dnů od zahájení díla

- u 2. dílčí části: „Umytí fasád bytových domů tlakovou vodou, odstranění řas, mechů a lišejníků biologickým
roztokem, následné umytí tlakovou vodou a aplikaci hydrofobního penetračního nátěru proti tvorbě řas a
mechů bytového domu Markova 16,  Ostrava-Zábřeh” za nabídkovou cenu 465 600 Kč bez DPH a lhůtou
realizace 21 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 38.18  „Umytí fasád bytových domů Volgogradská a
Markova, Ostrava Zábřeh“
Termín: 21. 05. 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 38.18  „Umytí fasád bytových domů Volgogradská a Markova,
Ostrava Zábřeh“
Termín: 04. 06. 2018

6741/165  
97

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků s evidovanými dluhy vzniklými na nájmu prostor sloužících podnikání a dalších prostor v
bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v
hodnotě  pohledávky nad 10.000 Kč,  včetně způsobu zajištění těchto pohledávek ke dni  31.03.2018,  dle
důvodové zprávy
revokuje

usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5287/69 ze dne 03.10.2002 s ohledem na přechod správy
pohledávek pod městský obvod Ostrava-Jih,dle důvodové zprávy

6742/165  
98

Schválení  zápočtu  za  provedení  stavebních  prací  nájemcům  prostor  sloužících  podnikání  v
objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

schvaluje

provedení zápočtu skutečně vynaložených nákladů na provedení stavebních prací v pronajatých prostorách v
objektu č. p. 1492, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 1800/9 zastavěná
plocha  a  nádvoří  v  k.  ú.  Hrabůvka,  adresní  místo  Horní  1492/55  v  Ostravě-Hrabůvce,  realizovaných
nájemci:
- Radkou Novobílskou, IČO 44735294, se sídlem Závodní 924/39, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,
- Šárkou Hájkovou, IČO 65484622Z, se sídlem deňka Bára 113/2, 700 30 Ostrava-Dubina,
- Chronos hodiny - klenoty s.r.o., IČO 27792595, se sídlem v Blodkova 143/24, 709 00 Ostrava-Hulváky,
v rozsahu předloženého materiálu, maximálně však v celkové výši 257 132,00 Kč v nájemném, dle
důvodové zprávy

6743/165  
99

Ukončení pronájmu části střechy objektu na ul. Horní 1492/55

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď  ze  dne  27.04.2018  podanou  nájemcem  části  střechy  objektu  č.p.  1492  stavba  občanského
vybavení,  která je  součástí  pozemku parc.  č.  st.  1800/9 zastavěná plocha a nádvoří  v  k.  ú.  Hrabůvka,
adresní  místo  Horní  1492/55,  Ostrava-Hrabůvka,  o  celkové  výměře  12 m²,  společností  T-Mobile  Czech
Republic a.s.,  IČO 64949681,  se sídlem Tomíčkova 2144/1,  Chodov,  Praha 4.  Pronájem bude ukončen v
souladu  s  nájemní  smlouvou  č.  8/032/82/13  (TMCZ  č.  047991-000-000),  ve  znění  dodatků,  ke  dni
31.05.2018, dle důvodové zprávy

6744/165  
100

Uzavření  dodatku  k  nájemní  smlouvě  č.  2/b/032/107/95  v  objektu  na  ul.  Horní  1492/55,
O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít s paní Radkou Novobílskou, IČO 44735294, se sídlem Závodní 924/39, Ostrava-Hrabůvka, dodatek k
nájemní smlouvě č. 2/b/032/107/95 ze dne 01.07.1995 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu
č.p. 1492 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 1800/9 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, a to z důvodu snížení výměry pronajatých prostor sloužících podnikání o 483,81 m², tj. z
výměry 615,27 m² na novou výměru 131,46 m² a doplnění stávající smlouvy, týkající se práv a povinností
smluvních stran a skončení nájmu, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

6745/165  
101

Zveřejnění záměru na rozšíření účelu užívání v prostoru na ul. Horní 1492/55, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

about:blank
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souhlasí

s  rozšířením  účelu užívání  a  s  tím  související  změnou účelu  užívání  části  prostor  v  prostoru sloužícího
podnikání v budově č. p. 1492, která je součástí pozemku p. č. st. 1800/9 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo
Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce, pronajatých panem René Matějem, IČO 66944716, se sídlem U Zvonice
6/1,  Ostrava-Proskovice,  a  s  rozšířením  předmětu  podnikání  stanoveného  v  nájemní  smlouvě  č.
8/032/124/14,  ve znění pozdějších dodatků o masáže, nehtovou modeláž,  pedikúru a kosmetiku,  s výší
nájemného 1 713 Kč/m²/rok,  na dobu neurčitou,  s tříměsíční výpovědní dobou,  v rozsahu dle důvodové
zprávy
rozhodla

o zveřejnění  záměru na rozšíření  účelu užívání  a s tím související  změnou účelu užívání části  prostor  v
prostoru sloužícího podnikání  v  budově  č.  p.  1492,  která  je  součástí  pozemku p.  č.  st.  1800/9 v  k.  ú.
Hrabůvka,  adresní  místo  Horní  1492/55  v  Ostravě-Hrabůvce,  pronajatých  panem  René  Matějem,  IČO
66944716,  se sídlem U Zvonice 6/1,  Ostrava-Proskovice,  a to o masáže,  nehtovou modeláž,  pedikúru a
kosmetiku,  s  výší  nájemného  1 713 Kč/m²/rok,  na  dobu neurčitou,  s  tříměsíční  výpovědní  dobou,  dle
důvodové zprávy

6746/165  
102

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy uzavřené na pronájem prostor na ul. Tlapákova
17a, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 085/2017/OBH ze 05.04.2017, ve znění dodatků, uzavřené na
pronájem prostor o výměře 390,91 m² v budově č. p. 1639 stavba občanského vybavení, která je součástí
pozemku parc. č. st. 1466/3 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Tlapákova 1639/17a, Ostrava-Hrabůvka, jehož
nájemcem je spolek Český svaz Wa-te jitsu do a bojových umění z.s.,  IČO 66180929, se sídlem Lidická
114/9, Ostrava-Vítkovice, z důvodu změny doby nájmu, a to z doby určité 5 let na dobu určitou 15 let
žádá

Radu  města  Ostravy  o  vydání  předchozího  souhlasu  ke  změně  doby  nájmu  u  nájemní  smlouvy  č.
085/2017/OBH uzavřené dne 05.04.2017, ve znění dodatků, na pronájem prostoru o výměře 390,91 m² v
budově č.  p.  1639 stavba občanského vybavení,  která je  součástí  pozemku parc.  č.  st.  1466/3 v k.  ú.
Hrabůvka, adresní místo Tlapákova 1639/17a,  Ostrava-Hrabůvka,  jehož nájemcem je spolek Český svaz
Wa-te jitsu do a bojových umění z.s., IČO 66180929, se sídlem Lidická 114/9, Ostrava-Vítkovice, z důvodu
změny doby nájmu, a to z doby určité 5 let na dobu určitou 15 let, dle důvodové zprávy

6747/165  
103P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  „Oprava
zdravotechniky v objektu Mjr.Nováka 1455/34, pavilón D, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 64.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 64.18 „Oprava
zdravotechniky v objektu Mjr.Nováka 1455/34, pavilón D, 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. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Marie Holková, 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. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 64.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 20. 07. 2018

about:blank
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6748/165  
104P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  „Výměna
elektroinstalace pavilónu I., objektu na ul. 29.dubna 259/33, O.-Výškovice“ VZ 65.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 65.18 „Výměna
elektroinstalace pavilónu I., objektu na ul. 29.dubna 259/33, O.-Výškovice“ 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. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Marie Holková, 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. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 65.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 20. 07. 2018

6749/165  
105

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“

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 6224/153 ze dne 22.02.2018 ve věci souhlasu s přijetím 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“ od poskytovatele  Ministerstva  práce  a  sociálních věcí  (Na
Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, IČ:  00551023)
neschvaluje

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“  od
poskytovatele Ministerstva práce a sociálních věcí (Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023)
souhlasí

s ukončením administrace projektu „Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34,
Ostrava-Hrabůvka“  v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb a
Národního rozvojového programu mobility pro všechny
souhlasí

s financováním projektu „Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-
Hrabůvka“ z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout nepřijmout dotaci  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“ od poskytovatele Ministerstva práce a sociálních věcí  (Na Poříčním
právu 1, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023)

6750/165  
106P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení)  -  VZ 66.18
Zpracování  projektové  dokumentace  na  akci  „Modernizace  jídelny  a  výdejny  jídel  na  ul.
Odborářská, č. 677/72, Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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o  zadání  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ 66.18  Zpracování  projektové  dokumentace  na  akci
„Modernizace  jídelny  a  výdejny  jídel  na  ul.  Odborářská,  č.  677/72,  Ostrava-Hrabůvka“  v  otevřeném
zadávacím 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. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí 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. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 66.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 30. 08. 2018

6751/165  
107P

Seznam účastníků k vyloučení a k zařazení do DNS (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ
16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor
investora při realizaci stavebních a jiných prací“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení žádostí o účast  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto
přínosu  k  nadlimitní  veřejné  zakázce  na  služby  VZ  16.18  „Dynamický  nákupní  systém  -  Inženýrsko-
investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací“ o vyloučení
účastníka:
- SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5-Stodůlky, IČ: 48589241 (žádost o účast č. 5),
- Lukáš Chovaneček, Na Čtvrti 165/25, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 74390775 (žádost o účast č. 8)
dle § 139 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z
důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení žádostí o účast a dle přiložené důvodové zprávy tohoto
přínosu o  zařazení  níže  uvedených účastníků do  dynamického  nákupního  systému u nadlimitní  veřejné
zakázky  na  služby  VZ 16.18 „Dynamický  nákupní  systém  -  Inženýrsko-investorská  činnost  a  stavebně
technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací“, a to:
- JS Property, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 27814742 (žádost o účast č. 1)
- Ing. Milan Sedláček, Ukrajinská 1451/11, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 04786084 (žádost o účast č. 2)
- Milan Valenčík, Emanuela Podgorného 149/20, 700 30 Ostrava-Dubina, IČ: 43618464 (žádost o účast č. 3,
4)
- SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5-Stodůlky, IČ: 48589241 (žádost o účast č. 6)
- ARMIPADO spol. s.r.o., Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice, IČ: 07026609 (žádost o účast č. 7)
- Martin Kurz, Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná-Ráj, IČ: 06331904 (žádost o účast č. 9)
-  INKOS-OSTRAVA,  a.s.,  Havlíčkovo  nábřeží  696/22,  701  52 Ostrava-Moravská  Ostrava,  IČ:  48394637
(žádost o účast č. 11)
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 16.18 „Dynamický nákupní
systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor  investora při  realizaci  stavebních a
jiných prací“ vyplývající z usnesení a související se zavedením dynamického nákupního systému
Termín: 31. 05. 2018

6752/165  
108P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
41.18 „Rekonstrukce střechy na objektu Horní 55, Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu
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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  41.18
„Rekonstrukce střechy na objektu Horní 55, Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní
veřejné zakázky  s vybraným dodavatelem VDS, spol. s r.o., Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice,
IČO: 45194980, za nabídkovou cenu 1 588 514,28 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 68 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 41.18 „Rekonstrukce střechy na objektu Horní 55, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 18. 05. 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 41.18 „Rekonstrukce střechy
na objektu Horní 55, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 18. 06. 2018

6753/165  
109P

Výzva (zjednodušené podlimitní  řízení,  podlimitní veřejná  zakázka na  stavební  práce)   -  VZ
49.18 Oprava volných prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 49.18 Oprava volných
prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 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. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Marie Holková, 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 49.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 19. 07. 2018

6754/165  
110P

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) -  VZ 13.18 Zajištění služby
kamerového  monitoringu  ve  společných  prostorách  bytových  domů  v  majetku  statutárního
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu a v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné
zakázce na služby VZ 13.18 Zajištění služby kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových
domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih z důvodu, že po
uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením zadávacího řízení k této
nadlimitní  veřejné  zakázce  na  služby  VZ 13.18 Zajištění  služby  kamerového  monitoringu ve  společných
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prostorách  bytových  domů  v  majetku  statutárního  města  Ostravy,  svěřených  městskému  obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 18. 05. 2018

6755/165  
111P

Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  -  „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti
p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh‟ VZ 57.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 57.18 „Rekonstrukce
objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh‟ 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
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek  

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
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. Vladislava Strnadlová, 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 57.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 10. 08. 2018

6756/165  
112

Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká

Rada městského obvodu

souhlasí

s přenecháním části pozemku p.p.č. 654/67 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 8.136
m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, užívaného na základě Nájemní smlouvy č. 7/014/683/09 ve znění dodatků FC OSTRAVA
- JIH, zapsanému spolku, IČ 70312966, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, Zábřeh, 700 30 Ostrava, do
užívání  Kulturnímu zařízení  Ostrava-Jih,  příspěvkové  organizaci,  IČ  73184560,  se  sídlem  Dr.  Martínka
1439/4, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, a to bezúplatně:
- ve dnech 25.05.-28.05.2018 za účelem konání akce „Slavnosti obvodu Ostrava-Jih“
- dne 27.10.2018 za účelem konání „Slavnosti k 100. výročí - ohňostroj“

6757/165  
114

Provádění oprav volných bytů v bytovém domě Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se stanovením termínu zahájení oprav volných bytů v bytovém domě č. p. 1718 na ulici Čujkovova 29, který
je součástí pozemku parc. č. st. 2083, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, po zpracování projektové dokumentace na
VZ 16.18 „Vnitřní úpravy v bytovém domě Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, včetně výměny rozvodů‟,
dle důvodové zprávy

6758/165  
115

Návrh  na  revokaci  části  usnesení  rady  městského obvodu  Ostrava-Jih  č.  6421/159  ze  dne
29.03.2018

Rada městského obvodu

revokuje

část svého usnesení č.  6421/159 ze dne 29.03.2018,  kterým uložila  členům Poradního sboru městského
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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)“

dle důvodové zprávy

6759/165  
116

Pronájem prostorů sloužících podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu prostoru o výměře 438,64 m² v objektu č.p. 1492 stavba občanského vybavení,  která je
součástí pozemku parc. č. st.  1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.  Hrabůvka, adresní místo Horní
1492/55 v Ostravě-Hrabůvce,  panu Davidovi Jaškovi,  IČO 04914171,  se sídlem Horní 1437/78,  Ostrava-
Hrabůvka, a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 1
082 Kč/m²/rok, za účelem provozování fitcentra, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

II. o pronájmu prostoru o výměře 45,17 m² v objektu č.p. 1492 stavba občanského vybavení,  která je
součástí pozemku parc. č. st.  1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.  Hrabůvka, adresní místo Horní
1492/55 v Ostravě-Hrabůvce, paní Ivetě Mykyskové, IČO 65474708, se sídlem Mitušova 1045/31, Ostrava-
Hrabůvka, a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 1
082 Kč/m²/rok,  za  účelem  sběrny  a  opravny  obuvi,  v  rozsahu dle  předloženého návrhu,  dle  důvodové
zprávy
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