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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 44. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 5. 11. 2015 10:00

(usn. č. 1666/44 - usn. č. 1729/44)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 44. schůze Rady městského obvodu, ze dne 5. 11. 2015 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

1666/44 1.

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1667/44 2.

Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1668/44 3.

Licenční smlouva o veřejném provozování (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

1669/44 4.

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (RNDr. Ph.D. František
Staněk, místostarosta)

1670/44 5.

Návrh na vyřazení majetku (Věra Válková, místostarostka)

1671/44 6.

Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1672/44 7.

Optimalizace školských zařízení Městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1673/44 8.

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1674/44 9.

Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace objektu Výškovická 165, Ostrava-Výškovice" (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

1675/44 10.

Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice" (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

1676/44 11.

Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

1677/44 12.

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1678/44 13.

Nabídka odkupu hotelového domu Areál na ul. Plzeňská 2617/6, k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1679/44 14.

Návrh na podání žaloby na vyklizení části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1680/44 15.

Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemku v k. ú. Hrabůvka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1681/44 16.

Pronájem části pozemku p.p.č. 458/10 - zahrada o výměře 90 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ul.
Krokova“ (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1682/44 17.

Pronájem zastavěného pozemku st.p.č. 1475 pod domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova č.p. 1194, č.or.
18, k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1683/44 18.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1684/44 19.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.p.č. 203/1 a p.p.č. 475/2 v
k.ú. Hrabůvka, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1685/44 20.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Smirnovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1686/44 21.

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1687/44 22.

Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odoru, ul. Patrice Lumumby (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1688/44 23.

Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odoru, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1689/44 24.

Záměr na pronájmy krytých stání v parkovacích objektech (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1690/44 25.

Záměr vypůjčit pozemek p.p.č. 303/43 v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1691/44 26.

Zrušení usnesení rady č. 1972/28 ze dne 29. 4. 2004 a č. 0154/4 ze dne 18. 12. 2014 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1692/44 27.

Zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1693/44 28.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 237/10 u bytového domu na ul. Jubilejní 27, k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1694/44 29.

Žádost o prodej, nájem nebo výpůjčku části pozemku p.p.č. 243/23 u bytových domů na ul. Jubilejní
101,103,105,107, k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1695/44 30.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

1696/44 31.

Souhlas s podnájmem části prostor sloužících podnikání na ul. Volgogradská 84, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

1697/44 32.

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bezbariérového bytu (Markéta Langrová, člen rady)
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1698/44 33.

Zveřejenění záměru na pronájem garáže v bytovém domě na ul. Oráčova 1, O.-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

1699/44 34.

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 1 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 49, O.-Dubina
(Markéta Langrová, člen rady)

1700/44 35.

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1701/44 36.

Souhlas s přechodem nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1702/44 37.

Stavební úpravy ul. Moravské - přeložka úseku k ul. Závodní (Věra Válková, místostarostka)

1703/44 38.

Záchovná údržba vyhrazených parkovacích stání pro osoby zdravotně postižené - variantní řešení (Věra
Válková, místostarostka)

1704/44 39.

Žádost o peněžitý dar (Věra Válková, místostarostka)

1705/44 40.

Poskytnutí peněžitého plnění občanům jako mimořádné ocenění celoroční práce ve prospěch obce (Bc. Martin
Bednář, starosta)

1706/44 41P. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol a Kulturního zařízení
Ostrava-Jih zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)
1707/44 42P. Oznámení ZŘ dle zák.ona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozd. předp.) - „Instalace měření spotřeby tepla
a teplé vody denostupňovou metodou“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1708/44 43P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) Pronájem multifunkčních tiskových zařízení včetně příslušných služeb (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)
1709/44 44P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III.
čtvrtletí r. 2015 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1710/44 45P. Výběr nejvhodnější nabídky - Provozování Sportovního centra Dubina (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)
1711/44 46P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - GO vodoinstalace v bytovém domě
Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1712/44 47P. Zrušení VZ 72.15 na stavební práce "Oprava průmyslové podlahy hromadných garáží PO 51 L. Hosáka,
Ostrava-Bělský Les" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1713/44 48.

Závěr kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Ostrava-Jih Magistrátem
města Ostravy, odborem majetkovým (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1714/44 49P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Fitness park Ostrava-Dubina: část 2 objekt - B1 Pumptrack (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1715/44 50P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Rekonstrukce vzduchotechniky ŠK MŠ
Staňkova 33, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1716/44 51P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Zateplení štítových zdí MŠ Mjr.
Nováka, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1717/44 52P. Zrušení VZ 68.15 na dodávky „Instalace měření spotřeby tepla a teplé vody denostupňovou metodou“ (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1718/44 53.

Vypovězení smlouvy o dílo č. FO 038/99 (3/z/022/3/00) včetně všech dodatků na zajištění strážní služby a
ochrany majetku v areálu DPS Horymírova (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

1719/44 54.

Návrh rozpočtového opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1720/44 55.

Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

1721/44 56.

Výpůjčka terasy u objektu č.pop. 1330 na ul. Mitušova 4, Ostrava - Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

1722/44 57.

Změna Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o právu provést stavbu prostor sloužících podnikání
v objektu na ul. Průkopnická 2a, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

1723/44 58.

Změna nájemních smluv na pronájem prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

1724/44 59.

Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (Věra
Válková, místostarostka)

1725/44 60P. Dětské hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parc. č. 793/286, k. ú. Výškovice u Ostravy - ul. Lumírova (Bc.
František Dehner, místostarosta)
1726/44 61P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a
odd. B části II. Zásad) - „Poskytování právních služeb pro Statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih na rok 2016“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1727/44 62P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování PD pro
vybudování pěti nových dětských hřišť MOb Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
1728/44 63P. Zpráva komise - Oprava pravé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)
1729/44 OR

Jmenování člena majetkové komise (Bc. Martin Bednář, starosta)
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1666/44
1

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015
Rada městského obvodu
schvaluje
1) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3745,pol. 5169 o 4 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5171 o 4 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 277 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121 o 277 tis. Kč
souhlasí
2) s rozpočtovým opatřením, kterým se
- zvyšují investiční přijaté transfery ze státních fondů pol. 4213, UZ 54190877 o 383 tis. Kč
- zvyšují ost. investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pol. 4216, UZ 54515835 o 6 512 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 11, ORG 1099 o 114 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 6330, pol. 5347, UZ 3500, ORG 604 o 7 009 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

1667/44
2

Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o místním poplatků ze psů, ve znění přílohy
č. 1 a č. 2 tohoto materiálu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o
místním poplatku ze psů a zaslat odpověď Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu

1668/44
3

Licenční smlouva o veřejném provozování
Rada městského obvodu
bere na vědomí
Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům
hudebním, z.s., 160 56, Praha 6, Čs. armády 786/20, IČ 638 399 97
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře k podpisu této smlouvy

1669/44
4

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
za období od 01.07.2015 do 30.09.2015

1670/44
5

Návrh na vyřazení majetku
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 5, týkající se návrhu na vyřazení majetku
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu uložit kontrolnímu výboru prošetřit, zda nebyla městskému obvodu
způsobena škoda v souvislosti s rekonstrukcí budovy, potažmo likvidací majetku, který byl navržen k
vyřazení.

1671/44
6

Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
1) změnu odpisových plánů na rok 2015 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy
2) odpisové plány na rok 2016 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy
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1672/44
7

Optimalizace školských zařízení Městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem sloučení Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace
a Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, s tím, že
nástupnickou organizací, na kterou přecházejí práva a povinnosti organizace slučované dle § 27 zákona č.
250/2000 Sb., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů je Základní škola a mateřské škola
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, s účinností od 1.1.2016
doporučuje
Zastupitelstvu rozhodnout o sloučení Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8,
příspěvkové organizace a Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace, s tím, že nástupnickou organizací, na kterou přecházejí práva a povinnosti organizace slučované
dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů je Základní škola a
mateřské škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

1673/44
8

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih, které je v souladu s § 24 odst.2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle důvodové
zprávy.

1674/44
9

Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace objektu Výškovická 165, Ostrava-Výškovice"
Rada městského obvodu
souhlasí
se zahájením přípravy projektu „Revitalizace objektu Výškovická 165, Ostrava-Výškovice“ a podáním
žádosti o dotaci na tento projekt v rámci výzvy z Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 31. 03. 2016

1675/44
10

Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, OstravaVýškovice"
Rada městského obvodu
souhlasí
se zahájením přípravy projektu „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“ a
podáním žádosti o dotaci na tento projekt v rámci Státní podpory sportu pro rok 2016, Programu 133510 –
Podpora materiálně technické základny sportu
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 31. 01. 2016

1676/44
11

Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
souhlasí
se zahájením přípravy projektu „Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ a podáním žádosti o
dotaci na tento projekt v rámci výzvy z Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 5.1 Snížit
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 31. 03. 2016

1677/44
12

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním sídla spolku "Sdružení rodičů a přátel při MŠ Mitušova 6 a ZŠ Mitušova 8", Mitušova 1126/6, 700
30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 689 17 121 na Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8,
příspěvkové organizaci
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1678/44
13

Nabídka odkupu hotelového domu Areál na ul. Plzeňská 2617/6, k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu nevykoupit pozemky st.p.č. 3488 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1882 m2 vč. součásti – jiná stavba č.p. 2617, parc.č. 612/89 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
1172 m2, parc.č. 612/90 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1002 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava ve vlastnictví Jaroslava Husáka, bytem Přední 704/7, Ostrava - Radvanice za nabídkovou cenu
230.000.000,- Kč

1679/44
14

Návrh na podání žaloby na vyklizení části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká
Rada městského obvodu
rozhodla
podat žalobu na L. a Bc. D. H., na vyklizení části pozemku p.p.č. 654/84 ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, a to odstraněním zařízení minigolfového hřiště
včetně dřevěného obslužného domku, za podmínky, že do 30.11.2015 nebude zařízení minigolfového hřiště
včetně obslužného dřevěného domku z dotčené části pozemku odstraněno

1680/44
15

Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemku v k. ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku p.p.č. 311/33 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem umístěné vodovodní přípojky v délce 54 bm, v rámci stavby "Vodovodní přípojka pro objekt
obchodu a služeb k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická" ve prospěch jednotek vymezených v budově č.p. 1642,
občanská vybavenost, stojící na pozemku st.p.č. 2204 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrabůvka, které
jsou ve vlastnictví KIMEX, s.r.o., IČ:00560936, se sídlem Mitrovická 804, 739 21 Paskov, za celkovou
úhradu 32.400,- Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno služebnosti se sjednává na dobu neurčitou a obsah věcného břemene spočívá v povinnosti
strpět umístění a užívání vodovodní přípojky v částech pozemku, s právem vstupovat a vjíždět na dotčený
pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou,
opravami a odstraněním vodovodní přípojky v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1397-82/2015
rozhodla
uzavřít se společností KIMEX, s.r.o., IČ:00560936, se sídlem Mitrovická 804, 739 21 Paskov Smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

1681/44
16

Pronájem části pozemku p.p.č. 458/10 - zahrada o výměře 90 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „ul. Krokova“
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 458/10 - zahrada o celkové výměře 90m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "ul. Krokova", ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava Jih, za účelem užívání části pozemku jako zahrádky č. 14 paní N. Š., za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou
částku 990 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění
přílohy tohoto materiálu.

1682/44
17

Pronájem zastavěného pozemku st.p.č. 1475 pod domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova
č.p. 1194, č.or. 18, k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout zastavěný pozemek st.p.č. 1475 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246 m2 v k.ú.
Hrabůvka pod bytovým domem č.p. 1194 na ul. Tlapákova č.or.18 Společenství vlastníků-Tlapákova 18, se
sídlem Ostrava - Hrabůvka, Tlapákova 18/1194, PSČ 70030, IČ: 26818493, na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní dobou s výší nájemného 45,- Kč/m2/rok a uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy
předloženého materiálu

1683/44
18

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
změnit své usnesení č. 5523/106 ze dne 10.6.2010 Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a
zřízení věcného břemene na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Chalupníkova, kterou mění celkovou
délku věcného břemene stavby přípojky NN na ulici Chalupníkova, umístěné na dotčeném pozemku p.p.č.
567 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Chalupníkova, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava - Jih, z původního 1bm na 4,66bm.
rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV - Podmokly Smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
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1684/44
19

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích p.p.č. 203/1 a
p.p.č. 475/2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby pod názvem „Bezbariérový nástup do vozidla - JOSEFA KOTASE (všechny nástupiště)“
nad povrchem částí pozemků p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 475/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní
a
rozhodla
uzavřít se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1685/44
20

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Smirnovova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby „Oprava vodovodu v Zábřehu, oblast Smirnovova“ na částech pozemků p.p.č. 654/3
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/8 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/9
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/10 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/11 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/13
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/15 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
uzavřít se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1686/44
21

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 287/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2 a části pozemku
p.p.č. 287/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a
užívání parkovacího stání o výměře 2,75 m x 4,5 m, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

1687/44
22

Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odoru, ul. Patrice Lumumby
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
28,8 m2 a 12,4 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění dvou parkovacích stání o výměře
2,75 m x 5,25 m (varianta A) a parkovacího stání o výměře 2,75 m x 4,5 (varianta B)

1688/44
23

Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odoru, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem pozemku p.p.č. 757/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 683
m2 a části pozemku p.p.č. 757/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 34 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot se 4 ks
výdejních stojanů a umístění vjezdu a výjezdu

1689/44
24

Záměr na pronájmy krytých stání v parkovacích objektech
Rada městského obvodu
rozhodla
1) o záměru na pronájem krytého stání č. 81 v PO 51, ul. L. Hosáka, umístěného v nadzemním podlaží
budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č.225 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 1371 m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorového vozidla, na dobu
neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
2) o záměru na pronájem krytého stání č. 31 v PO 51, ul. L. Hosáka, umístěného v podzemním podlaží
budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č 225 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 1371 m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorového vozidla, na dobu
neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
3) o záměru na pronájem krytého stání č. 7 v PO 42, ul. B. Václavka, umístěného v podzemním podlaží
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budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 1104 m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorového vozidla, na dobu
neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
4) o záměru na pronájem krytého stání č. 34 v PO 33, ul. Vl. Vlasákové, umístěného v podzemním podlaží
budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 121/9 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 1052 m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorového vozidla, na dobu
neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
5) o záměru na pronájem krytého stání č. 15 v PO 09, ul. Výškovická, garáž, která je součástí pozemku
parc. č.793/358 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem
parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výši
nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
6)o záměru na pronájem krytého stání č. 69 v PO 32, ul. Vl. Vlasákové, umístěného v nadzemním podlaží
budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č. 121/8 o výměře 1059
m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
7)o záměru na pronájem krytého stání č. 20 v PO 32, ul. Vl. Vlasákové, umístěného v podzemním podlaží
budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č. 121/8 o výměře 1059
m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
8)o záměru na pronájem krytého stání č. 53 v PO 42, ul. B. Václavka, umístěného v nadzemním podlaží
budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č. 177 o výměře 1104
m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
1690/44
25

Záměr vypůjčit pozemek p.p.č. 303/43 v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru vypůjčit pozemek p.p.č. 303/43 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 177 m² v k.ú.
Hrabůvka, ul. Adamusova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku jako tenisové kurty, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou

1691/44
26

Zrušení usnesení rady č. 1972/28 ze dne 29. 4. 2004 a č. 0154/4 ze dne 18. 12. 2014
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit svá usnesení číslo 1972/28 ze dne 29. 4. 2004 a usnesení č. 0154/4 ze dne 18. 12. 2014, kterými bylo
rozhodnuto o zřízení věcného břemene k zastavěným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
svěřeným městskému obvodu Ostrava - Jih, ve prospěch vlastníka jednotky, který nabyl vlastnictví
převodem jednotky od stavebního bytového družstva

1692/44
27

Zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek p.č. 149 zahrada, zemědělský půdní fond, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih
za účelem uložení podzemní elektrické přípojky NN 0,4kV v délce 1,9 m pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za úplatu 600,- Kč za každý i
započatý bm + zákonná sazba DPH, tj. za celkovou úplatu 1.200,- Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění a užívání stavby elektrické přípojky, dále právo oprávněného vstupovat a vjíždět na dotčený
pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou,
opravami a odstraněním stavby elektrické přípojky a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem
č. 996-102/2014
rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly
zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

1693/44
28

Smlouvu o

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 237/10 u bytového domu na ul. Jubilejní 27, k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č.
237/10 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 51 m2 u bytového domu na ul. Jubilejní 27, k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih
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1694/44
29

Žádost o prodej, nájem nebo výpůjčku části pozemku p.p.č. 243/23 u bytových domů na ul.
Jubilejní 101,103,105,107, k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 243/23 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 500 m2 u
bytových domů na ul. Jubilejní 101,103,105,107, k.ú. Hrabůvka za účelem oplocení pozemku, využití pro
volnočasové aktivity, využití pro odpočinkové aktivity, zamezení venčení psů
rozhodla
nezveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku p.p.č. 243/23 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 500 m2 u
bytových domů na ul. Jubilejní 101,103,105,107, k.ú. Hrabůvka za účelem oplocení pozemku, využití pro
volnočasové aktivity, využití pro odpočinkové aktivity, zamezení venčení psů
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č.
243/23 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 500 m2 u bytových domů na ul. Jubilejní 101,103,105,107, k.ú.
Hrabůvka ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih

1695/44
30

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 15
M. V., Mjr. Nováka 29
Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 12
D. P., Výškovická 123
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 25
K. Y., Horní 3
B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 58
J. O., Dvouletky 16
Výškovická 151, 1+3, standard, č. b. 21
P. F., B. Martinů 715, Ostrava-Poruba a P. M., B. Martinů 715, Ostrava-Poruba
P. Lumumby 3, 1+3, standard, č. b. 9
P. E., Svazácká 50
Horymírova 14, 1+3, standard, č. b. 77
V. R., V. Košaře 5
Závodní 49, 0+1, standard, č. b. 5
V. M., Fr. Hajdy 5
Mňukova 24, 0+1, standard, č. b. 53
B. K., Želazného 8, Ostrava-Muglinov
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 25
Š. J., Čujkovova 38 a Š. J., Čujkovova 38
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 48
S. M., Skautská 38, Ostrava-Poruba
Jubilejní 3, 1+1, standard, č. b. 1
Ing. K. D., Jubilejní 1
Svornosti 37, 1+2, standard, č. b. 5
K. T., Dr. Malého 32, Ostrava-Mor. Ostrava
Volgogradská 117, 1+2, standard, č. b. 8
V. R., Třemešná 354
Jubilejní 64, 1+2, standard, č.b.1
K. O., Bartolomějská 4, Ostrava-Nová Ves
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
V. R., V. Košaře 5, č. b. 16
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
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dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, dle důvodové
zprávy
J. Škody 9, 1+3, standard, č. b. 29
K. H., Horní 98
Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 54
G. D., Obránců míru 10, Ostrava-Vítkovice
rozhodla
případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k části dluhu o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy
F. Formana 47, 0+2, standard, č. b. 23
W. L., Svazácká 12
1696/44
31

Souhlas s podnájmem části prostor sloužících podnikání na ul. Volgogradská 84, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
souhlasí
s podnájmem části prostor sloužících podnikání o velikosti 7,82 m2 v bytovém domě č.p. 2415 na ul.
Volgogradská č. or. 84 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 3174 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, jejichž nájemcem je společnost KITEX v.o.s., IČ: 25373242 pro společnost VAPOR s.r.o. , IČ:
26852209, se sídlem Nerudova 248/38, 703 00 Ostrava-Vítkovice za účelem užívání jako sklad, a to
bezúplatně při zachování ostatních podmínek, které má nájemce sjednané v nájemní smlouvě

1697/44
32

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bezbariérového bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku,
dle důvodové zprávy
Š. B., Karpatská 20, č. b. 32
B. M., Čujkovova 32, č. b. 13
H. R., B. Václavka 1 a H. Ž., B. Václavka 1, č. b. 20
L. D., J. Škody 9, č. b. 10
P. L., Jubilejní 60, č. b. 4
D. V., Vaňkova 48, č. b. 5
II.
o pronájmu bezbariérového bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
J. Škody 9, 1+3, standard, č. b. 4
P. J., Horní 102

1698/44
33

Zveřejenění záměru na pronájem garáže v bytovém domě na ul. Oráčova 1, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem volného prostoru - garáže č. 8 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 1326 na ul. Oráčova č. or. 1 v OstravěHrabůvce, který je součástí pozemku parc. č. st. 1286 v k.ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, s minimální výší měsíčního nájemného 1.019,- Kč vč. DPH za účelem garážování
motorového vozidla

1699/44
34

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 1 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 49,
O.-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem volného prostoru - garážového stání č. 1 v bytovém domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih č.p. 272 na ul. Františka Formana č.
or. 49 v Ostravě-Dubině, který je součástí pozemku parc. č. st. 71/110 v k.ú. Dubina, na dobu neurčitou s
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tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší měsíčního nájemného 850 Kč vč. DPH za účelem užívání jako
garážové stání motorového vozidla
1700/44
35

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Vaňkova 46, 1+3, standard, č. b. 23
R. C., Vaňkova 46, Ostrava-Bělský Les
B. Václavka 19, 1+3, standard, č. b. 3
P. K., Bedřicha Václavka 19, Ostrava-Bělský Les

1701/44
36

Souhlas s přechodem nájmu bytu
Rada městského obvodu
souhlasí
s přechodem nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Průkopnická 1, 1+2, standard, č. b. 4
M. M., Průkopnická 1, Ostrava-Zábřeh
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Průkopnická 1, 1+2, standard, č. b. 4
M. M., Průkopnická 1, Ostrava-Zábřeh

1702/44
37

Stavební úpravy ul. Moravské - přeložka úseku k ul. Závodní
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost odboru dopravy Magistrátu města Ostravy týkající se stavebních úprav ul. Moravské
a souhlasí
s postupem příprav pro akci dle původního investičního záměru, tzn. s jedním jízdním pruhem v každém
jízdním směru s rozšířením v místě napojení

1703/44
38

Záchovná údržba vyhrazených parkovacích stání pro osoby zdravotně postižené - variantní
řešení
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 38, týkající se záchovné údržby vyhrazených parkovacích stání pro osoby zdravotně postižené.

1704/44
39

Žádost o peněžitý dar
Rada městského obvodu
souhlasí
s peněžitým darem ve výši 20 000,-Kč pro spolek Mazlíci v nouzi, z.s., se sídlem Dobrovského 536/27,
Ostrava, IČ:01231171, zastoupeným statutárním orgánem - předsedkyní výboru Annou Měrkovou dle
důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih podpisem smlouvy.

1705/44
40

Poskytnutí peněžitého plnění občanům jako mimořádné ocenění celoroční práce ve prospěch
obce
Rada městského obvodu
rozhodla
poskytnout peněžité plnění občanům jako mimořádné ocenění celoroční práce ve prospěch obce dle
předloženého návrhu s úpravou.

1706/44
41P

Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol a Kulturního
zařízení Ostrava-Jih zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
stanoví
s účinností od 1.11.2015 platové výměry ředitelům základních a mateřských škol a ředitelce Kulturního
zařízení Ostrava-Jih v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s
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nařízením vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platových výměrů.
1707/44
42P

Oznámení ZŘ dle zák.ona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozd. předp.) - „Instalace měření
spotřeby tepla a teplé vody denostupňovou metodou“
Rada městského obvodu
rozhodla
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky VZ 94.15 "Instalace měření spotřeby tepla a teplé vody
denostupňovou metodou" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s VZ 94.15
Termín: 15. 02. 2016

1708/44
43P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části
II. Zásad) - Pronájem multifunkčních tiskových zařízení včetně příslušných služeb
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 43P, týkající se podmínek výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a
odd. B části II. Zásad) - Pronájem multifunkčních tiskových zařízení včetně příslušných služeb.

1709/44
44P

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za III. čtvrtletí r. 2015
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za III. čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace, Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizace, Mateřské školy Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace, Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, Mateřské školy OstravaVýškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 16, příspěvkové organizace, Základní školy Ostrava - Dubina, F. Formana 45, příspěvkové
organizace, odboru dopravy a komunálních služeb a odboru strategického rozvoje, vztahu s veřejností,
školství a kultury,
- za II. čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové
organizace, Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace,
Základní školy a mateřské školy Ostrava Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace a odboru
vnitřních věcí ,
- za I. čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové
organizace a odboru vnitřních věcí
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn
doporučuje
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zastupitelstvu městského obvodu uložit kontrolnímu výboru, aby prošetřil faktury, týkající se přesunu
nábytku a jiných věcí v rámci rekonstrukce budovy A, Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
1710/44
45P

Výběr nejvhodnější nabídky - Provozování Sportovního centra Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění tohoto
přínosu o výběru nejvhodnější nabídky koncesního řízení č. 85.15 na poskytnutí služeb „Provozování
Sportovního centra Dubina“ a o uzavření koncesní smlouvy s vybraným uchazečem:
FMIB, s.r.o. se sídlem Ostrava-Jih, Moravská 758/95, PSČ 700 30, IČ 25908898 za nabídkovou cenu ve výši
94 900 Kč bez DPH a 114 829 Kč s DPH/měsíc
a
jako druhým v pořadí s uchazečem STRABAG Property and Facility Services a.s. se sídlem Praha 4, Na Strži
65/170, PSČ 140 62, IČ 26157799 za nabídkovou cenu ve výši 107 505 Kč bez DPH a 130 081 Kč s
DPH/měsíc.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony koncesního řízení 85.15
Termín: 27. 11. 2015
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh koncesní smlouvy s vybraným uchazečem na „Provozování Sportovního centra Dubina“
Termín: 12. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh koncesní smlouvy smlouvy s vybraným uchazečem na „Provozování Sportovního centra
Dubina“ a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 20. 11. 2015

1711/44
46P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - GO vodoinstalace v
bytovém domě Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 92.15 na stavební práce "GO vodoinstalace v bytovém domě Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh" o
vyloučení uchazeče:
- B&P INTERIÉRY s. r. o., se sídlem Palackého 465/16, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 25392077, a
- Zdeněk Latka, s místem podnikání Provaznická 1532/9, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 15426441,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 92.15 na stavební práce "GO vodoinstalace v bytovém domě Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh" o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
- s vybraným uchazečem Zdeněk Hybner, s místem podnikání Hlavní třída 867/28, 708 00 Ostrava–Poruba,
prov. Kosmická 17236/2, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 15495809, za nabídkovou cenu Kč 1.111.460,50 bez
DPH a s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem TECHSTAIN s.r.o., se sídlem Koblovská 503/125, 725 29 OstravaPetřkovice, IČ: 28633831, za nabídkovou cenu Kč 1.278.414,00 bez DPH a s lhůtou realizace 52
kalendářních dnů
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "GO vodoinstalace v bytovém domě
Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 20. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "GO
vodoinstalace v bytovém domě Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu
Termín: 27. 11. 2015
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony u této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 92.15
Termín: 31. 12. 2015

1712/44
47P

Zrušení VZ 72.15 na stavební práce "Oprava průmyslové podlahy hromadných garáží PO 51 L.
Hosáka, Ostrava-Bělský Les"
Rada městského obvodu
rozhodla
vyloučit uchazeče č. 1 TECHFLOOR s.r.o. se sídlem Roztoky, 17.listopadu 454, PSČ 25263, IČ 25350650, z
důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla
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zrušit zadávací řízení VZ 72.15 na stavební práce „Oprava průmyslové podlahy hromadných garáží PO 51 L.
Hosáka, Ostrava-Bělský Les", z důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zajistit všechny úkony spojené se zrušením veřejné zakázky
Termín: 20. 11. 2015
1713/44
48

Závěr kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Ostrava-Jih
Magistrátem města Ostravy, odborem majetkovým
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti
provedené u městského obvodu Ostrava-Jih za kontrolované období 2013 – 20.8.2015 ve věci postupu při
prodeji pozemků na ulici Venclíkova v Ostravě-Výškovicích uvedené v Protokolu o kontrole ze dne
27.10.2015 ve znění přílohy tohoto materiálu.

1714/44
49P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Fitness park OstravaDubina: část 2 - objekt - B1 Pumptrack
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 84.15 na dodávky "Fitness
park Ostrava-Dubina: část 2 - objekt - B1 Pumptrack" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- Way to Nature, s.r.o., se sídlem Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 29246954, za
nabídkovou cenu Kč 1.755.509,90 bez DPH, a s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 84.15
Termín: 31. 12. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Fitness park
Ostrava-Dubina: část 2 - objekt - B1 Pumptrack"
Termín: 27. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Fitness park
Ostrava-Dubina: část 2 - objekt - B1 Pumptrack"
Termín: 04. 12. 2015

1715/44
50P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Rekonstrukce
vzduchotechniky ŠK MŠ Staňkova 33, Ostrava-Výškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky VZ 77.15 na dodávky "Rekonstrukce vzduchotechniky ŠK MŠ
Staňkova 33, Ostrava-Výškovice" o vyloučení uchazeče:
- Klimaprodukt, a.s., se sídlem Frýdecká 126, 739 61 Třinec-Staré Město, IČ: 25897250,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 77.15 na dodávky
"Rekonstrukce vzduchotechniky ŠK MŠ Staňkova 33, Ostrava-Výškovice" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:
- TEMEX, spol. s r.o., se sídlem Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 42767873, za nabídkovou
cenu Kč 415.345,57 bez DPH, tj. Kč 502.568,14 vč. DPH a s lhůtou realizace 54 kalendářních dnů
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 77.15 na dodávky "Rekonstrukce
vzduchotechniky ŠK MŠ Staňkova 33, Ostrava-Výškovice"
Termín: 31. 12. 2015
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 77.15 na
dodávky "Rekonstrukce vzduchotechniky ŠK MŠ Staňkova 33, Ostrava-Výškovice"
Termín: 27. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 77.15 na
dodávky "Rekonstrukce vzduchotechniky ŠK MŠ Staňkova 33, Ostrava-Výškovice"
Termín: 04. 12. 2015
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1716/44
51P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Zateplení štítových zdí MŠ
Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 86.15 na stavební práce "Zateplení štítových zdí MŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka" o vyloučení
uchazeče:
- BESKYDGROUP s.r.o., Na Poříčí 2050, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28614321,
- INTOZA s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČ: 25873261,
- ČESTAV PLUS, s.r.o., Ostravice 60, 739 14 Ostravice, IČ: 28587014, a
- Bohumínská stavební s.r.o., Čs. armády 505, 735 81 Starý Bohumín, IČ: 29392918,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 86.15 na stavební práce "Zateplení štítových zdí MŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
- s vybraným uchazečem BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947,
za nabídkovou cenu Kč 611.136,29 bez DPH, tj. Kč 739.474,91 vč. DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních
dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem HAOSPOL s.r.o., se sídlem U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov-Prostřední
Suchá, IČ: 25855506, za nabídkovou cenu Kč 584.574,59 bez DPH, tj. Kč 707.335,25 vč. DPH a s lhůtou
realizace 50 kalendářních dnů
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení štítových zdí MŠ Mjr.
Nováka, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 20. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení
štítových zdí MŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 27. 11. 2015
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony u této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 86.15
Termín: 31. 12. 2015

1717/44
52P

Zrušení VZ 68.15 na dodávky „Instalace měření spotřeby tepla a teplé vody denostupňovou
metodou“
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit zadávací řízení VZ 68.15 na dodávky „Instalace měření spotřeby tepla a teplé vody denostupňovou
metodou“, dle § 84 odst. 2 d) zákona o veřejných zakázkách, kdy odpadly důvody pro pokračování v
zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení,
a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zajistit všechny úkony spojené se zrušením veřejné zakázky
Termín: 30. 11. 2015

1718/44
53

Vypovězení smlouvy o dílo č. FO 038/99 (3/z/022/3/00) včetně všech dodatků na zajištění
strážní služby a ochrany majetku v areálu DPS Horymírova
Rada městského obvodu
rozhodla
vypovědět smlouvu o dílo č. FO 038/99 (3/z/022/3/00) včetně všech dodatků na zajištění strážní služby a
ochrany majetku v areálu Domu s pečovatelskou službou, ul. Horymírova v Ostravě-Zábřehu dle důvodové
zprávy
a
zmocňuje starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu výpovědi této smlouvy

1719/44
54

Návrh rozpočtového opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015
Rada městského obvodu
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1114 o 605 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3 o 605 tis. Kč
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doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení
1720/44
55

Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení č. 1615/41 ze dne 22.10.2015 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.4/032/87/15 na veřejnou
zakázku "Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem Ing.
Miroslavem Pytlem, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 302 013,00 Kč bez DPH na
částku 1 459 417,00 Kč bez DPH a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu
realizace dodatečných prací a neprovádění některých prací a prodlužuje se doba realizace díla o 14
kalendářních dnů na 91 kalendářních dnů.
bere na vědomí zvýšení částky DPH o 45 302,- Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové povinnosti na
příjemce plnění.
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.4/032/87/15 na veřejnou zakázku "Výměna svislé izolace
bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem Ing. Miroslavem Pytlem, kterým se
zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 305 035,00 Kč bez DPH na částku 1 462 439,00 Kč bez DPH
a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu realizace dodatečných prací a
neprovádění některých prací a prodlužuje se doba realizace díla o 14 kalendářních dnů na 91 kalendářních
dnů.
bere na vědomí zvýšení částky DPH o 45 755,- Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové povinnosti na
příjemce plnění.
zmocňuje Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku č. 1.
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/87/15
Termín: 10. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/87/15 na výše uvedenou zakázku
Termín: 16. 11. 2015

1721/44
56

Výpůjčka terasy u objektu č.pop. 1330 na ul. Mitušova 4, Ostrava - Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o výpůjčce terasy, přiléhající ke stěně budovy č.pop. 1330, která je součástí pozemku p.č.st. 1387
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Mitušova č. or. 4, Ostrava-Hrabůvka, o výměře 55,17
m2, za účelem podpory sociálně terapeutických aktivit pro osoby se zdravotním postižením", spolku Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,o.s. Klub Stonožka Ostrava, se sídlem Mitušova
1330/4, Ostrava - Hrabůvka, zastoupená předsedou klubu Janem Pucherem, IČ 68308892, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

1722/44
57

Změna Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o právu provést stavbu prostor
sloužících podnikání v objektu na ul. Průkopnická 2a, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o právu provést stavbu ze dne
31.07.2015, na pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 55 m2 v budově č.p. 2690 občanská
vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 4193 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici Průkopnická 2a v
Ostravě-Zábřehu, s výší nájemného 800 kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se
společností Passion-hry s.r.o., se sídlem ul. Rostislavova 1333/15, 703 00
Ostrava-Vítkovice, IČ:
61943584,a to z důvodu změny účelu užívání prostor večerky na centrum šipkového sportu a pivního baru,
dle důvodové zprávy

1723/44
58

Změna nájemních smluv na pronájem prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, OstravaHrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
I
o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 10.02.2009, ve znění dodatků, na pronájem tělocvičny a
skladových prostor o výměře 715,03 m2 v budově č. p. 1455, která je součástí pozemku p.č. st. 1303
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Mjr. Nováka č. or. 34, Ostrava-Hrabůvka, se
společností 1. JUDO CLUB BANÍK OSTRAVA o.s., IČ 27015891, se sídlem ul. J. Misky 71/11, Ostrava-Dubina,
za účelem cvičení členů klubu, a to z důvodu zvýšení výměry pronajatých prostor o prostory spojovací
chodby o výměře 81 m2 s výší nájemného 50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s
účinností od 01.12.2015, dle důvodové zprávy
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II.
o uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 26.01.2012, ve znění dodatků, na pronájem prostor o
výměře 969,37 m2 a chodby o výměře 186,16 m2 v budově č. p. 1455, která je součástí pozemku p.č. st.
1303 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Mjr. Nováka č. or. 34, Ostrava-Hrabůvka, se
společností Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., IČ 27731073, se
sídlem ul. Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, s účelem užívání jako školské zařízení, a to z
důvodu snížení výměry pronajatých prostor spojovací chodby ze 186, 16 m2 na 90,9 m2 s výší nájemného
50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s účinností od 01.12.2015, dle důvodové
zprávy
1724/44
59

Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 59, týkající se návrhu na změnu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.

1725/44
60P

Dětské hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parc. č. 793/286, k. ú. Výškovice u Ostravy - ul.
Lumírova
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/34/038/15 ze dne 21. 9. 2015 se zhotovitelem DAV, a.s., se
sídlem Zengrova 510/19 na realizaci VZ 15.15 na stavbu „Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parc.
č. 793/286, k. ú. Výškovice u Ostravy - ul. Lumírova" v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového
rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace
dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů,
kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku a zvyšuje se konečná cena díla 4 357 293,- Kč vč.
DPH na tuto zakázku o částku 286 421,30 Kč vč. DPH na částku 4 643 714,30 Kč vč. DPH.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/34/038/15
na realizaci „Dětské hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parc. č. 793/286, k. ú. Výškovice u Ostravy - ul.
Lumírova"
Termín: 18. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/34/038/15 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 12. 11. 2015

1726/44
61P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. B části II. Zásad) - „Poskytování právních služeb pro Statutární město Ostrava,
městský obvod Ostrava-Jih na rok 2016“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky do výběrového řízení VZ 89.15 na „Poskytování právních služeb pro
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na rok 2016“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek,
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Lenka Němcová, vedoucí oddělení vymahání pohledávek
náhradníci členů:
1. Mgr. Petr Mentlík, tajemník
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Markéta Janšová, oddělení právní
hodnotící komisi ve složení
1. JUDr. Petr Holášek, vedoucí odboru právního
2. Mgr. Petr Mentlík, tajemník
3. Mgr. Markéta Janšová, oddělení právní
náhradníci členů:
1. Mgr. Lenka Němcová, vedoucí oddělení vymahání pohledávek
2. Mgr. Martin Hojecký, oddělení právní
3. Mgr. Martin Rožnovský, oddělení právní
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 89.15 a předložit zprávu
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hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 03. 12. 2015
1727/44
62P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování PD
pro vybudování pěti nových dětských hřišť MOb Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 91.15 na služby “Zpracování PD pro
vybudování pěti nových dětských hřišť MOb Ostrava-Jih” dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 91.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 21. 01. 2016

1728/44
63P

Zpráva komise - Oprava pravé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 83.15 „Oprava pravé kaple na
hřbitově v Ostravě-Zábřehu” o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem č. 3
SLONKA s.r.o.
se sídlem:Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 20/142, PSČ 70200 IČ 26852659, za nabídkovou cenu 659
940,40 Kč bez DPH/ 35 k.dnů realizace
a
jako druhým v pořadí
s uchazečem č. 6 Dobré stavby s.r.o. se sídlem Ostrava - Kunčice, Serafínova 396/9, PSČ 71900, IČ
25828495 za nabídkovou cenu 633 238,30 Kč bez DPH/ 60 k.dnů realizace
ukládá
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit smlouvu o dílo na "Oprava pravé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu"
Termín: 12. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem na VZ 83.15 „Oprava pravé kaple na hřbitově v OstravěZábřehu“ a předat ji k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 19. 11. 2015

1729/44
OR

Jmenování člena majetkové komise
Rada městského obvodu
jmenuje
Mgr. Lucii Foldynovou členkou majetkové komise s účinností od 5. 11. 2015.
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