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Přehled usnesení 63. schůze Rady městského obvodu, ze dne 7. 4. 2016 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2413/63 1. Návrh rozpočtových opatření č. 11/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2414/63 2. Náhrada škody na majetku (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2415/63 3. Změna organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

2416/63 4. U. A. – žádost o splátkový kalendář a uznání dluhu formou notářského zápisu (Bc. Martin Bednář, starosta)

2417/63 5. Revokace usnesení č. 1674/44 ze dne 5. 11. 2015 ve věci zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci na
projekt "Revitalizace objektu Výškovická 165, Ostrava-Výškovice" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2418/63 6. Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové
organizace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

2419/63 7. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Mateřské školy
 Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A , příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2420/63 8. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2421/63 9. Výjimka z počtu dětí  v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2422/63 10. Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkové organizace o
bezplatné využití Sportovního centra Dubina (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2423/63 11. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

2424/63 12. Pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

2425/63 13. Souhlas s podnájmem části prostor v budově č.p. 1492 na ul. Horní č.or. 55, Ostrava-Hrabůvka ( p. Luděk
Kreiss) (Markéta Langrová, člen rady)

2426/63 14. Souhlas s podnájmem prostor v budově č.p. 1492 na ul. Horní č.or. 55, Ostrava-Hrabůvka (Chronos hodiny -
klenoty, s.r.o.) (Markéta Langrová, člen rady)

2427/63 15. Udělení souhlasu s umístěním zařízení pro radiový odečet vodoměrů na střechu bytového domu V.  Košaře
124/5, Ostrava-Dubina. (Markéta Langrová, člen rady)

2428/63 16. Ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu
bytu (Markéta Langrová, člen rady)

2429/63 17. Ukončení smluvního vztahu k umístění technologického zařízení na střechách bytových domů V. Košaře 123/3
a V. Košaře 125/4, Ostrava-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

2430/63 18. Zajištění náhradního bytu, ukončení nájmu bytu dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

2431/63 19. Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu (společného nájmu) bytu (Markéta Langrová, člen rady)

2432/63 20. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta
Langrová, člen rady)

2433/63 21. Návrh na výpověď smlouvy o nájmu nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Tylova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2434/63 22. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2435/63 23. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou- Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2436/63 24. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Patrice Lumumby (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2437/63 25. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na část pozemku v
k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2438/63 26. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Plzeňská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2439/63 27. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene  - služebnosti na částech
pozemku p.p.č. 270/6 v k. ú. Hrabůvka, ul. U Nové školy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2440/63 28. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Antonína Brože
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2441/63 29. Souhlas vlastníka  sousedního pozemku se stavbou a s přesahem požárně nebezpečného prostoru na
pozemek v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2442/63 30. Stanovisko k nabytí a následnému svěření pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2443/63 31. Stanovisko k prodeji nemovitých věcí v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Dr. Šavrdy, Fr. Formana (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2444/63 32. Svěření pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V.Jiřikovského x Kaminského (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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2445/63 33. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 237/10 v k.ú. Hrabůvka, ul. Velflíkova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2446/63 34. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 340/35 v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2447/63 35. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 412/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Alberta Kučery (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2448/63 36. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 434/17 v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2449/63 37. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V. Jiřikovského x N. Frýda (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2450/63 38. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní x Fr. Formana (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2451/63 39. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy a části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2452/63 40. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2453/63 41. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2454/63 42. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2455/63 43. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Sologubova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2456/63 44. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2457/63 45. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2458/63 46. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2459/63 47. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2460/63 48. Záměr na výpůjčku části oplocení na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2461/63 49. Záměr na výpůjčku části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2462/63 50. Záměr na změnu smlouvy o výpůjčce – části pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V. Jiřikovského x
Kaminského (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2463/63 51. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka - ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2464/63 52. Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2465/63 53P. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací  zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2466/63 54P. Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parc. č. 783/17, 783/18, 783/19, k. ú. Zábřeh nad Odrou - ul.
Petruškova (Bc. František Dehner, místostarosta)

2467/63 55P. Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, dům Edisonova 15 - dodatek č. 5 (Bc. František
Dehner, místostarosta)

2468/63 56P. Oznámení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, otevřené řízení) - Komplexní zateplení domu vč.
GO střechy, vzduchotechniky a vstupů V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava - Bělský Les (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2469/63 57P. Oznámení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, otevřené řízení) - Rekonstrukce Jubilejní
kolonie Velflíkova 4, Ostrava - Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2470/63 58P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Provedení stavebních prací v budově
B a D ÚMOb Ostrava - Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2471/63 59P. Předběžné oznámení zadavatele dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů VZ 35.16
"Regenerace ŠJ + ŠD při ZŠ Srbská, ul. Výškovická 165, Ostrava - Výškovice" (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2472/63 60P. Vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení - VZ "Oprava chodníků v zahradě MŠ Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh"
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2473/63 61P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) - „Výměna elektroinstalace v
objektu Dr. Martínka 1611/17, Ostrava- Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

2474/63 62P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) „Výměna oplocení kolem hřiště ZŠ
Horymírova, Ostrava - Zábřeh“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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2475/63 63P. Zrušení VZ 18.16 "Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B.
Četyny 2, Ostrava-Bělský Les" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2476/63 64P. Zrušení VZ 17.16 "Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul.
Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2477/63 65P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení v MŠ
Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2478/63 66. Opuštěné movité věci - hrobová zařízení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2479/63 67. Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 978,  na ul.
B. Četyny č. or. 19, Ostrava-Bělský Les (Markéta Langrová, člen rady)

2480/63 68P. Podmínky výzvy  (dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) -
„Dodávka kancelářského nábytku v roce 2016” (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

2481/63 69P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v
letech 2017 - 2018 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2482/63 70P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském
obvodu O. - Jih v letech 2016 - 2017, lokalita č. 2 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

2483/63 71. Doplnění usnesení č. 2351/62 ze dne 24. 3. 2016 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2484/63 72. Schválení žádosti Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2485/63 73. Návrh termínů schůzí Rady a zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih na II. pololetí 2016 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

2486/63 74. Ukončení výkonu domovnické činnosti v bytovém domě Čujkovova 23, O.-Zábřeh dohodou k 15.04.2016
(Markéta Langrová, člen rady)

2487/63 75. Žádost o poskytnutí finančního daru (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2488/63 76. Návrh rozpočtového opatření č. 12/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2489/63 77P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování projektových dokumentací pro
opravy v bytových domech (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2490/63 78. Výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch (Věra Válková, místostarostka)

2491/63 79. Výpověď z nájmu prostoru sloužícímu podnikání, zveřejnění záměru na pronájem (Markéta Langrová, člen
rady)
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2413/63  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 11/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 40 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5222 o 40 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 360 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122 o 360 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o  2 500 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122 o 2 500 tis. Kč

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 414 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121 o 1 414 tis. Kč

5)
- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 43xx, pol. 52xx o 500 tis. Kč

6)
- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 2 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5xxx o 400 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 34xx, pol. 5xxx o 1 980 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 52xx o 120 tis. Kč

7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 200 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1123 o 200 tis. Kč

2414/63  
2

Náhrada škody na majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o náhradu vzniklé škody na majetku p. M. K.,

2415/63  
3

Změna organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, konkrétně jeho Přílohy č. 3 Náplně činností
odborů, samostatných oddělení a referátů úřadu, dle předloženého návrhu s účinností od 8. 4. 2016.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 08. 04. 2016

2416/63  
4

U. A. – žádost o splátkový kalendář a uznání dluhu formou notářského zápisu

Rada městského obvodu

souhlasí

uzavřít formou notářského zápisu uznání dluhu a uzavření splátkového kalendáře s doložkou vykonatelnosti
s dlužníkem A. U., pro částku 67 386,- Kč s úrokem  z prodlení z dlužných částek od 8. 4. 2016 do zaplacení
za podmínek, že:

a)    uhradí náklady související s uznáním dluhu a dohodou o splátkách uzavřené formou notářského zápisu s
doložkou vykonatelnosti u jím zvoleného notáře,
b)    uhradí částku 67 386,- Kč a přirostlou částku úroků z prodlení z dlužných částek od 8. 4. 2016 do
zaplacení,
c)    dlužník se zaváže k úhradě dluhu v pravidelných měsíčních splátkách á 1 500,- Kč měsíčně počínaje
červencem 2016,
d)    dohoda o splátkách bude uzavřena pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení byť s jedinou platbou,

dle důvodové zprávy,

a
doporučuje

about:blank
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Zastupitelstvu městského obvodu

uzavřít formou notářského zápisu uznání dluhu a uzavření splátkového kalendáře s doložkou vykonatelnosti
s dlužníkem A. U., pro částku 67 386,- Kč s úrokem  z prodlení z dlužných částek od 8. 4. 2016 do zaplacení
za podmínek, že:

a)    uhradí náklady související s uznáním dluhu a dohodou o splátkách uzavřené formou notářského zápisu s
doložkou vykonatelnosti u jím zvoleného notáře,
b)    uhradí částku 67 386,- Kč a přirostlou částku úroků z prodlení z dlužných částek od 8. 4. 2016 do
zaplacení,
c)    dlužník se zaváže k úhradě dluhu v pravidelných měsíčních splátkách á 1 500,- Kč měsíčně počínaje
červencem 2016,
d)    dohoda o splátkách bude uzavřena pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení byť s jedinou platbou,

dle důvodové zprávy,

2417/63  
5

Revokace usnesení č. 1674/44 ze dne 5. 11. 2015 ve věci zahájení přípravy a podání žádosti o
dotaci na projekt "Revitalizace objektu Výškovická 165, Ostrava-Výškovice"

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č.  1674/44 ze dne 5.  11.  2015 ve věci zahájení přípravy a podání žádosti  o dotaci na projekt
„Revitalizace objektu Výškovická 165,  Ostrava-Výškovice“ v  rámci výzvy z Operačního programu Životní
prostředí, specifického cíle 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných
zdrojů energie

2418/63  
6

Schválení  žádosti  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Bělský  Les,  B.  Dvorského  1,
příspěvkové organizace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje

Rada městského obvodu

schvaluje

projekt  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Bělský  Les,  B.  Dvorského  1,  příspěvkové  organizace
"Adaptační pobyt"
doporučuje

projekt  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Bělský  Les,  B.  Dvorského  1,  příspěvkové  organizace
"Adaptační pobyt" k předložení do dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora aktivit v oblasti
prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017"

2419/63  
7

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Mateřské
školy  Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A , příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 200 tis.  Kč z rezervního fondu do fondu investičního Mateřské
 školy  Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

2420/63  
8

Souhlas  s  přijetím daru  pro  příspěvkovou  organizaci  zřízenou  Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím finančního daru ve výši Kč 18 408,00 do vlastnictví Základní školy a a mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. dle důvodové zprávy

2421/63  
9

Výjimka z počtu dětí  v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí  v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2016/2017, dle předloženého návrhu.

2422/63  
10

Žádost  Dětského  domova  a  Školní  jídelny,  Ostrava-Hrabová,  Reymontova  2a,  příspěvkové
organizace o bezplatné využití Sportovního centra Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

s bezplatným užíváním Sportovního centra Dubina dne 7. května 2016 Dětským domovem a Školní jídelnou
Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkovou organizací se sídlem Reymontova 2a, Ostrava-Hrabová,
IČ: 61989339 za účelem pořádání Florbalového turnaje dětských domovů Moravskoslezského kraje

about:blank
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2423/63  
11

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b.36
B. V., Čujkovova 21

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 68
S. V., nám. Dr. E. Beneše 6, Ostrava-Mor. Ostrava

Jubilejní 56, 0+1, standard, č. b. 6
H. D., Pavlovova 71

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b.31
R. M., Na Stráni 4, Hať

Tylova 4, 0+2, standard, č. b. 22
J. Z., A. Poledníka 2

Volgogradská 86, 1+2, standard, č. b. 12
M. J., Proskovická 25

Tylova 4, 1+3, standard, č. b. 46
N. M., P. Lumumby 8

Mládeže 12, 1+3, standard, č. b. 2
V. J., Leoše Janáčka 6b, Polanka nad Odrou a V.  A., Leoše Janáčka 6b, Polanka nad Odrou

2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy

H. D., Pavlovova 71, č. b. 24
rozhodla

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

II.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za stanovené nájemné v rámci nízkonákladového bydlení na dobu
určitou, a to ode dne účinnosti nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

Dr. Šavrdy 13, 0+1, standard, č. b. 10
Š. Z., Jižní 4

F. Formana 28, 0+2, standard, č. b. 22
K. P., V. Jiřikovského 31

2424/63  
12

Pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu nebytových prostor o výměře 17,30 m2  v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města
Ostravy,  svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,  č.p.  2424 na ul.  Volgogradská č.  or.  74 v Ostravě-
Zábřehu,  který  je  součástí  pozemku  parc.  č.  st.  3173,  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  společnosti  IDEA
MARKETING & MEDIA s.r.o., se sídlem Mlčochova 460/1, Opava-Kateřinky, IČ: 04469984, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, měsíčním nájemným ve výši 450 Kč/m2/rok, za účelem užívání prostor jako
kanceláře, dle důvodové zprávy

2425/63  
13

Souhlas s podnájmem části prostor v budově č.p. 1492 na ul. Horní č.or. 55, Ostrava-Hrabůvka (
p. Luděk Kreiss)

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s podnájmem části prostor o předpokládané výměře 9,80 m2 ( z celkových 19,54 m2)
místnosti  146a  a  společné  užívání  prostor  (místností  146b,  147  a  148)  v  budově  č.p.  1492  stavba
občanského  vybavení,  která  je  součástí  pozemku  p.č.st.  1800/9  zastavěná  plocha  a  nádvoří  v  k.ú.
Hrabůvka, na ul.  Horní č.or.  55 v Ostravě-Hrabůvce, pro podnikající fyzickou osobu Ivetu Sláčalovou,se
sídlem na ul.  Urbančíkova 1063/9,  703 00  Ostrava-Vítkovice,  IČ: 44778384,  maximálně  však po dobu
trvání  nájemního  vztahu  nájemce  pana  Luďka  Kreisse,  se  sídlem  na  ul.Mitrovická  163/291,  724  00
 Ostrava-Stará Bělá, IČ: 10633472 a za stejných podmínek, jaké má nájemce sjednané v nájemní smlouvě,
dle důvodové zprávy

about:blank
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2426/63  
14

Souhlas  s  podnájmem prostor  v  budově  č.p.  1492  na ul.  Horní  č.or.  55,  Ostrava-Hrabůvka
(Chronos hodiny - klenoty, s.r.o.)

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení  souhlasu s podnájmem prostor  o  výměře  175,90 m2 v  budově č.p.  1492 stavba občanského
vybavení, která je součástí  pozemku p.č.st.  1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka,  na ul.
Horní č.or. 55 v Ostravě-Hrabůvce, pro podnikající fyzickou osobu Šárku Hájkovou,se sídlem na ul. Zdeňka
Bára 113/2,  700 30  Ostrava-Dubina,  IČ: 65484622,  maximálně však po dobu trvání  nájemního vztahu
nájemce Chronos hodiny - klenoty, s.r.o., se sídlem na ul.Blodkova 143/24, 709 00  Ostrava, IČ: 27792595
a za stejných podmínek, jaké má nájemce sjednané v nájemní smlouvě, dle důvodové zprávy

2427/63  
15

Udělení souhlasu s umístěním zařízení pro radiový odečet vodoměrů na střechu bytového domu
V.  Košaře 124/5, Ostrava-Dubina.

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním zařízení pro radiový odečet vodoměrů na střechu bytového domu na ul.
Václava Košaře  124/5,  Ostrava-Dubina,  který  je  součástí  pozemku parc.  čís.  st.  106/41,  katastr.  území
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih,  společnosti
Ostravské  vodárny  a  kanalizace  a.s.,  se  sídlem  Nádražní  28/3114,  Ostrava-Moravská  Ostrava,  IČ:
45193673, a to na dobu určitou  5-ti let za úhradu 250,-Kč/měsíc bez DPH dle důvodové zprávy.

2428/63  
16

Ukončení  nájmu  bytu  dohodou  a  uzavření  smlouvy  k  nájmu  bytu  při  nesplnění  podmínek
přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni 30.04.2016

Václava Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 4
L. S., Václava Košaře 3, Ostrava-Dubina

II.
o uzavření smlouvy k nájmu bytu s účinností od 01.05.2016 na dobu určitou

Václava Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 4
P. Š., Václava Košaře 3, Ostrava-Dubina

dle důvodové zprávy

2429/63  
17

Ukončení smluvního vztahu k umístění technologického zařízení na střechách bytových domů V.
Košaře 123/3 a V. Košaře 125/4, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď společnosti RIO Media a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, Praha 9 - Libeň, IČ: 28216733 ze dne
 05.02.2016 ze smlouvy  o nájmu části nemovitosti č. 2014/FM-JB/01/1463 ze dne 13.10.2014 a smlouvy o
nájmu části nemovitosti č.  2014/FM-JB/01/1448 ze dne 01.07.2014, k umístění antény a technologického
zařízení  pro  provoz  bezdrátové  sítě  internetu  na  střechách  bytových  domů  V.  Košaře  123/3  a  V.
Košaře125/4, Ostrava-Dubina, a to ke dni 31.05.2016 dle důvodové zprávy.

2430/63  
18

Zajištění náhradního bytu, ukončení nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 7
L. P., Velflíkova 7/281, Ostrava-Hrabůvka

2)  o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku

L. P., Velflíkova 7/281, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 2

II.

o  ukončení  nájmu  (společného  nájmu)  bytu  dohodou  smluvních  stran  podle  ust.  §  1981  občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy

about:blank
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Ch.  V., Jubilejní 68/492, č. b. 3
P. I., P. Lumumby 23/2160, č. b. 1
S. M., Svornosti 51/2285, č. b. 7
A. F., Jubilejní 25/286, č. b. 4
F. R., Volgogradská 139/2438 a F. K., Volgogradská 139/2438, č. b. 1
Ing. G. V., Jubilejní 59/349 a G. J., Jubilejní 59/349, č. b. 1
M. M., Čujkovova 23/1715, č. b. 92
W. L., Horymírova 125, č. b. 64
D. L., V. Jiřikovského 27/167 a D. R., V. Jiřikovského 27/167, č. b. 13
K. Z., Volgogradská 74/2424 a K. P., (trvale bytem Pjanovova 27), Volgogradská 74/2424, č. b. 5

III.

o udělení souhlasu k podnájmu bytu podle ust. § 2275 občanského zákoníku, dle důvodové zprávy

Stadická 3, 1+1, standard, č. b. 18
S. J., Stadická 3/1369, Ostrava-Hrabůvka

2431/63  
19

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu (společného nájmu) bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu (společného nájmu) bytu podle ust. § 2291 občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy

V. V. a K. V., Fr. Formana 277/28, č. b. 19
M. R., Zlepšovatelů 555/12, č. b. 4

2432/63  
20

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  smlouvy  k  nájmu (společnému nájmu) bytu na  dobu určitou,  s  účinností  ode  dne  uzavření
nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 2
P. M., Slezská 11, Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 123, 1+1, standard, č. b. 37
L. N., Horymírova 123, Ostrava-Zábřeh

Bedřicha Václavka 19, 1+3, standard, č. b. 8
J. K. a D. K., Bedřicha Václavka 19, Ostrava-Bělský Les

2433/63  
21

Návrh na výpověď smlouvy o nájmu nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x
Tylova

Rada městského obvodu

rozhodla

vypovědět  Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/147/13/Ulr,  ze dne 27.3.2013,  uzavřenou za účelem
provozování stávajícího stánku PNS s prodejem tisku, tabákových výrobků a doplňkového zboží, bez prodeje
alkoholických nápojů,  na části pozemku p.p.č. 623/81 ostatní plocha, jiná plocha o výměře  6,5 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Tylova, panu M. H., bytem Na Kopci 279/13, 735 64, Havířov – Dolní
Suchá

a
zmocňuje

starostu městského  obvodu Bc.  Martina  Bednáře  k  podpisu výpovědi  z nájmu,  ve  znění  přílohy  tohoto
materiálu

2434/63  
22

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č.  793/256 ostatní plocha, zeleň o výměře 23 m2 (5 m x 4,5 m) v k.ú.
Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  užívání  jako  zázemí  pro  zaměstnance  cukrářské  výrobny,  na  dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 45 Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 1.035 Kč ročně, Mgr.
Šárce  Tomanové,  IČ:  73885061,  se  sídlem  Tichá,  ev.č.  26,  742 74 Tichá  a  uzavřít  smlouvu o  nájmu
pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu

about:blank
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2435/63  
23

Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti,  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou-  Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem  pozemků pozemků  p.p.č. 612/14  ostatní plocha, jiná
plocha, p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 612/59 ostatní plocha, ostatní komunikace a
p.p.č. 612/123 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem uložení podzemního komunikačního
vedení v délce 396,8 bm, umístěného v rámci stavby "Propojení ul.  Pavlovova - Plzeňská"  ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00  Praha 3  za celkovou úhradu 100,- Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno služebnosti se sjednává na dobu neurčitou a obsah věcného břemene spočívá v právu mít
umístěno,  provozovat,  udržovat  a  opravovat  podzemní  komunikační  vedení,   v  rozsahu  vyznačeném
geometrickými plány č.3255-7836/2014 a č. 3256-7837/2014
rozhodla

uzavřít se společností    Česká telekomunikační infrastruktura a.  s.,  IČO: 04084063,  se sídlem Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto
materiálu

2436/63  
24

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Patrice Lumumby

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby - instalace dvou řad vedle sebe zavěšených lodžií o celkové výměře 7,34 m x 1,38 m k
bytovému domu č.p. 2211 umístěnému na pozemku st.p.č. 3233 nad povrchem částí pozemku p.p.č. 1237/9
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  ul.  Patrice  Lumumby,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

uzavřít s Bytovým družstvem P. Lumumby 60, IČ: 28654722, se sídlem: Patrice Lumumby 2211/60, Zábřeh,
700 30 Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2437/63  
25

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně umístění přípojkové
skříně v rámci akce „Ostrava 940 Roupa, NNk“, v celkové délce cca 25 bm, na části  pozemku p.p.č. 215/8
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 215/8 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace  v  k.ú.   Hrabůvka,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v délce
cca 25 bm včetně přípojkové skříně v rámci akce „Ostrava 940 Roupa, NNk“ ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.,  IČO: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za
úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm kabelové přípojky NN 0,4 kV a za úplatu
1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění přípojkové skříně

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkové
skříně, a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.4.2018 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem podzemní
kabelové přípojky NN 0,4 kV vč. přípojkové skříně - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, se
sídlem Děčín,  Děčín IV-Podmokly,  Teplická 874/8,  PSČ 405 02,  Smlouvu o uzavření  budoucí  smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2438/63  
26

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Ostrava, přepojení odběrů z TS OS_6532“, jejímž předmětem je
umístění 1 ks pojistkové skříně a cca 5 bm kabelového vedení do obvodové stěny objektu bez čp/če, jiná
stavba, který je součástí pozemku st.p.č. 3487/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou a
 umístění 1 ks pojistkové skříně s pilířem a cca 110 bm zemního kabelového vedení NN na části pozemku
p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou

about:blank
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a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu na části pozemků p.p.č. a 612/57 ostatní
plocha, ostatní komunikace a  st.p.č. 3487/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt bez čp/če,
jiná stavba v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění 1 ks pojistkové skříně a cca 5 bm kabelového
vedení  do obvodové  stěny  objektu bez čp/če,  jiná  stavba,  který  je  součástí  pozemku st.p.č.  3487/5 a
 umístění 1 ks pojistkové skříně s pilířem a cca 110 bm zemního kabelového vedení NN na části pozemku
p.p.č.  612/57,  pro společnost  ČEZ Distribuce, a.s.,  IČ: 24729035, se sídlem Děčín,  Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý  bm, za úplatu 1.000,- Kč +
zákonná sazba DPH za umístění 1 ks pojistkové skříně a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za
umístění 1 ks pojistkové skříně s pilířem

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného strpět umístění,  užívání  a provozování  kabelového vedení NN,  1 ks pojistkové skříně  a  1 ks
pojistkové skříně s pilířem,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.4.2018 uzavřít s vlastníkem stavby -  společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  Smlouvu o uzavření
budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného břemene  – služebnosti,  Smlouvu o  právu provést  stavbu,  ve  znění
přílohy tohoto materiálu

2439/63  
27

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene  - služebnosti na
částech pozemku p.p.č. 270/6 v k. ú. Hrabůvka, ul. U Nové školy

Rada městského obvodu

souhlasí

se  vstupem,  realizací  a  umístěním  stavby  vodovodní  přípojky  v  délce  cca  29  bm  a  stavby  dešťové
kanalizační přípojky v délce cca 24,5 bm a splaškové kanalizační přípojky v délce cca 27 bm, tj. v celkové
délce kanalizační přípojky v délce cca 51,5 bm, vše v rámci stavby pod názvem „Novostavba přípojek na
pozemku parc. č.  270/6, k.ú.  Hrabůvka“, na částech  pozemku p.p.č.  270/6 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k částem pozemku p.p.č. 270/6 ostatní
plocha, zeleň v k.ú.  Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby vodovodní přípojky v délce cca 29 bm a stavby dešťové kanalizační
přípojky  v  délce  cca  24,5 bm a splaškové  kanalizační  přípojky  v  délce  cca  27 bm,  tj.  v  celkové  délce
kanalizační přípojky v délce cca 51,5 bm, vše v rámci stavby pod názvem „Novostavba přípojek na pozemku
parc. č.  270/6,  k.ú.  Hrabůvka“,  ve prospěch vlastníka pozemku st.p.č. 855 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba-jiná stavba bez čp/če v k.ú. Hrabůvka, M. Š., bytem Lumírova 549/82,  700 30
Ostrava-Výškovice, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní přípojky,
dešťové kanalizační přípojky a splaškové kanalizační přípojky

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

do doby geometrického zaměření,  nejdéle však do 30.4.2018 uzavřít  s vlastníkem pozemku st.p.č.  855
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba-jiná stavba bez čp/če v k.ú. Hrabůvka, M. Š., bytem
Lumírova  549/82,  700  30  Ostrava-Výškovice,  Smlouvu o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného
břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2440/63  
28

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Antonína Brože

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem,  umístěním a  realizací  stavby  „Rekonstrukce  veřejného osvětlení  oblast Antonína  Brože“ na
pozemcích p.p.č. 654/54 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/141 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 1394 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace  v  k.ú Zábřeh nad  Odrou,  ul.  Antonína  Brože,  svěřené  městskému obvodu
Ostrava – Jih, pro investora stavby statutární město Ostrava zastoupené společností PTD Muchová, s.r.o.,
IČ: 27767931, se sídlem Ostrava - Muglinov, Olešní 313/14, PSČ 71200

2441/63  
29

Souhlas  vlastníka   sousedního  pozemku  se  stavbou  a  s  přesahem  požárně  nebezpečného
prostoru na pozemek v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova

Rada městského obvodu

souhlasí

jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 340/10 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ul.
Sámova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih:

a) ve  smyslu ustanovení  § 110 odst.  1 zák.  č.  183/2006 Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním řádu
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(stavební zákon), v platném znění a v souladu s čl. 22 odst. a) bodu 1.1 a 1.2 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Ostravy č.  14/2013,  Statut města Ostravy,  s realizací stavby pod názvem „Ostrava-
Hrabůvka, ul. Sámova 322/9, změna užívání části skladu na dílnu“ na pozemku st.p.č. 252 zastavěná plocha
a nádvoří,  jehož součástí  je  stavba – jiná stavba č.p.  322,  v  k.ú.  Hrabůvka,  ve vlastnictví pana R.  D.,
Sámova 322/9, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

b)  s  přesahem  požárně  nebezpečného  prostoru  dle  ustanovení  §  11 odst.  1  vyhlášky  23/2008 Sb.,  o
technických podmínkách požární ochrany staveb,  ve znění vyhlášky č.  268/2011 Sb., na pozemek p.p.č.
340/10 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, pro výstavbu dílny v objektu č.p. 322 na ulici
Sámova 9 pro investora stavby – R. D., Sámova 322/9, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

2442/63  
30

Stanovisko k nabytí a následnému svěření pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská

Rada městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k nabytí pozemku p.p.č. 677/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 198 m2 v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.  Jugoslávská, do vlastnictví statutárního města Ostravy a k jeho následnému
svěření městskému obvodu Ostrava – Jih

2443/63  
31

Stanovisko k prodeji nemovitých věcí v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Dr. Šavrdy, Fr. Formana

Rada městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat níže uvedené pozemky v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih:

- parc.č. 312 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, technická
vybavenost TS OS_9060 – kiosková trafostanice vč. technologie
- parc.č. 314 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, technická
vybavenost TS OS_9058 – kiosková trafostanice vč. technologie
- parc.č. 110/55 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, technická
vybavenost TS OS_8620 – kiosková trafostanice

z vlastnictví statutárního města Ostravy do vlastnictví ČEZ Distrubuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

2444/63  
32

Svěření pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V.Jiřikovského x Kaminského

Rada městského obvodu

žádá

o svěření pozemku parc.č. 71/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8330 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, do správy městského obvodu Ostrava-Jih

2445/63  
33

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 237/10 v k.ú. Hrabůvka, ul. Velflíkova

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 33, týkající se záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 237/10 v k.ú. Hrabůvka,
ul. Velflíkova k prošetření situace odborem bytového a ostatního hospodářství.

2446/63  
34

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 340/35 v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 340/35 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m² v
k.ú.  Hrabůvka,  ulice Sámova,  ve vlastnictví  statutárního města Ostravy,  svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky  na  dobu neurčitou s  jednoměsíční  výpovědní
dobou
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
vyzvat žadatele k doložení vizualizace restaurační zahrádky
Termín: 30. 04. 2016

2447/63  
35

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 412/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Alberta Kučery

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 412/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m² v k.ú. Hrabůvka,
ulice Alberta Kučery, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem provozování restaurační zahrádky na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového

about:blank
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vyzvat žadatele k doložení vizualizace restaurační zahrádky
Termín: 30. 04. 2016

2448/63  
36

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 434/17 v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 434/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 52 m² v k.ú.
Hrabůvka,  ulice  Oráčova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky  na  dobu neurčitou s  jednoměsíční  výpovědní
dobou
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
vyzvat žadatele k doložení vizualizace restaurační zahrádky
Termín: 30. 04. 2016

2449/63  
37

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V. Jiřikovského x N. Frýda

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 71/88 ostatní plocha, zeleň o výměře 33 m2 (8,1 m x 4,1 m) v
k.ú.  Dubina  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky,  na  dobu neurčitou s jednoměsíční  výpovědní
dobou
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
vyzvat žadatele k doložení vizualizace restaurační zahrádky
Termín: 30. 04. 2016

2450/63  
38

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 71/145 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře
64 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem provozování restaurační zahrádky o výměře 48 m2 (13,87 m x 3,45 m) ), na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
vyzvat žadatele k doložení vizualizace restaurační zahrádky
Termín: 30. 04. 2016

2451/63  
39

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy a části pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 793/281 ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m2 (2 m x 2 m)  v
k.ú. Výškovice u Ostravy a části pozemku p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2
(2,5 m x 3 m) v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění 2 zmrzlinových stánků, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
vyzvat žadatele k doložení vizualizace stánků
Termín: 30. 04. 2016

2452/63  
40

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 530/1 ostatní plocha, silnice o výměře 28 m2 (2 m x 14 m) v
k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky,  na  dobu neurčitou s jednoměsíční  výpovědní
dobou
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
vyzvat žadatele k doložení vizualizace restaurační zahrádky
Termín: 30. 04. 2016

about:blank
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2453/63  
41

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 (7,55 m x
7,55 m) v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu  Ostrava-Jih,  za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční
výpovědní dobou
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
vyzvat žadatele k doložení vizualizace restaurační zahrádky
Termín: 30. 04. 2016

2454/63  
42

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 783/17 ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Petruškova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,
za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky  o  výměře  4 m  x  4 m,  na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
vyzvat žadatele k doložení vizualizace restaurační zahrádky
Termín: 30. 04. 2016

2455/63  
43

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/13 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 25 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Sologubova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za účelem provozování restaurační zahrádky o výměře 2,5 m x 10 m, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
vyzvat žadatele k doložení vizualizace restaurační zahrádky
Termín: 30. 04. 2016

2456/63  
44

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 4425 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou,  ul.  Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  umístění  letní  kuchyně  s výdejnou občerstvení,  na  dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
vyzvat žadatele k doložení vizualizace
Termín: 30. 04. 2016

2457/63  
45

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 783/4 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 69 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky  o  výměře  63  m2,  na  dobu  neurčitou  s
jednoměsíční výpovědní dobou
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
vyzvat žadatele k doložení vizualizace restaurační zahrádky a odstranění stávajícího herního prvku
Termín: 30. 04. 2016

2458/63  
46

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m2 v
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k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
vyzvat žadatele k doložení vizualizace restaurační zahrádky
Termín: 30. 04. 2016

2459/63  
47

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi (včetně patrových garáží) cizích vlastníků
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou:

1) pozemek p.č.st. 1078/12, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Hasičská
2) pozemek p.č.st. 1687/6, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku
3) pozemek p.č.st. 2487, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4) část pozemku p.č.st. 2965/1, zast. pl. o výměře 9,18 m2 (celková výměra 226 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38246 příslušejícího k jednotce 12/384 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
5) pozemek p.č.st. 3627, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
6) pozemek p.č.st. 3628, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

2460/63  
48

Záměr na výpůjčku části oplocení na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 1829/48 ze dne 3.12.2015

a
rozhodla

o záměru vypůjčit část oplocení o výměře 3,5 m2, které je součásti pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha,
jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
umístění orientačního poutače o rozměru 3,79 m x 0,92 m,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

2461/63  
49

Záměr na výpůjčku části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru vypůjčit část pozemku p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Jugoslávská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem rozšíření zpevněné plochy kolem kaple, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

2462/63  
50

Záměr na změnu smlouvy o výpůjčce – části pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul.  V.
Jiřikovského x Kaminského

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru  změnit  smlouvu  o  výpůjčce  č.  17/014/356/15/Dzi  ze  dne  14.12.2015,  uzavřenou   s
Moravskoslezským  krajem,  IČ:  70890692,  se  sídlem  28.  října  2771/117,  702  00  Ostrava  -  Moravská
Ostrava, za účelem užívání části pozemků, na kterých vypůjčitel umístil stavební objekty v rámci stavby
"Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih" a  prodloužit dobu výpůjčky do 30.9.2016

2463/63  
51

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka - ČEZ Distribuce, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku  p.p.č. 391/22 ostatní plocha, zeleň,  v k.ú. Hrabůvka,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřený  městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení
přípojky  VN v  délce  47,63 bm  ve  prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s.,  IČ:  24729035,  se  sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 23.815,- Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění a užívání přípojky  VN, dále oprávněnému vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek v nezbytně
nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním
přípojky VN, a to v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1403-716/2015
rozhodla

uzavřít  se  společností  ČEZ Distribuce,  a.s.,  IČ:24729035,  se  sídlem Teplická 874/8,  40502 Děčín,  Děčín
IV-Podmokly Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

about:blank
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2464/63  
52

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení  věcného břemene – služebnosti  na pozemky p.p.č.  412/1  ostatní  plocha,  zeleň a  p.p.č.412/4
ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Hrabůvka a pozemky p.č. 96/1 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 96/11 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace,  p.č.  97/1  ostatní  plocha,  jiná  plocha,  p.č.  101/21 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace a p.č. 101/75 ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení teplovodní přípojky  v délce 140
bm,  ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská
Ostrava, 702 00  Ostrava, za celkovou úplatu 51.325,- Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění  a užívání stavby teplovodní přípojky,  dále právo oprávněného vstupovat  a vjíždět na dotčené
pozemky  v  nezbytně  nutném  rozsahu  v  souvislosti  se  zřizováním,  změnami,  provozováním,  údržbou,
opravami a odstraněním teplovodní  přípojky,  a to vše  v  rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č.
360-92/2011,1230-90/2011
rozhodla

uzavřít  se  společností  Veolia  Energie  ČR,  a.s.,  IČO:  45193410,  se  sídlem  28.  října  3337/7,  Moravská
Ostrava,  702 00  Ostrava   Smlouvu o  zřízení  věcného břemene  – služebnosti  ve  znění  přílohy  tohoto
materiálu

2465/63  
53P

Návrh  odměn  ředitelům  příspěvkových  organizací   zřízených  Statutárním  městem  Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,  Městským obvodem
Ostrava-Jih  v  souladu  se  zákonem  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  v  platném  znění  a  v  souladu  se
"Zásadami  pro  stanovení  příplatku  za  vedení,  pro  poskytování  osobního,  zvláštního  a  specializačního
příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih", dle důvodové zprávy

2466/63  
54P

Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parc. č. 783/17, 783/18, 783/19, k. ú. Zábřeh nad
Odrou - ul. Petruškova

Rada městského obvodu

stahuje

z  jednání  rady  materiál  č.  54P,  týkající  se  uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  -  Dětská  hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parc. č. 783/17, 783/18, 783/19, k. ú. Zábřeh nad Odrou - ul. Petruškova k
dopracování.

2467/63  
55P

Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, dům Edisonova 15 - dodatek č. 5

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přerušení  prací  od  05.03.2016 do  30.3.2016 z  důvodu nepřípustných hodnot  vlhkosti  v  objektu,  které
neumožnily dodržení technických předpisů a technologických postupů v případě většiny prací, pro které jsou
stanoveny určité minimální technicko-kvalitativní podmínky.
rozhodla

o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 4/034/020/2015 na veřejnou zakázku "Rekonstrukce bytových
domů Jubilejní kolonie VII. etapa, dům Edisonova 15" se zhotovitelem MH - STAVBY, s.r.o., IČ 27776506,
kterým se stanovuje termín dokončení realizace díla 05.05.2016 - viz důvodová zpráva
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 5 k SoD č. 4/034/020/2015
Termín: 21. 04. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 5 k SoD č. 4/034/020/2015 na výše uvedenou zakázku
Termín: 15. 04. 2016

2468/63  
56P

Oznámení  ZŘ  (podlimitní  veřejná  zakázka  na  stavební  práce,  otevřené  řízení)  -  Komplexní
zateplení domu vč. GO střechy, vzduchotechniky a vstupů V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava - Bělský
Les

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 29.16 "Komplexní zateplení domu vč. GO střechy,
vzduchotechniky a vstupů V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava - Bělský Les" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, části III. Zásad pro zadávání
veřejných  zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

about:blank
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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. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaná osoba
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Miroslav Paul, autorizovaná osoba
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 29.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 29. 07. 2016

2469/63  
57P

Oznámení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce,  otevřené řízení) -  Rekonstrukce
Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava - Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 25.16 "Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4,
Ostrava  -  Hrabůvka"  v  otevřeném  zadávacím  řízení  dle  §  27  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných
zakázkách,  ve  znění  pozdějších předpisů,  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. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaná osoba
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Miroslav Paul, autorizovaná osoba
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 25.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 29. 07. 2016

2470/63  
58P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Provedení stavebních
prací v budově B a D ÚMOb Ostrava - Jih"

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 43.16 " Provedení
stavebních prací v budově B a D ÚMOb Ostrava - Jih“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 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,  zájemcům  uvedeným  v  předloženém  přínosu  s
doplněním seznamu zájemců
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 43.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 05. 2016

2471/63  
59P

Předběžné oznámení  zadavatele  dle  §  86  zák.  č.  137/2006  Sb.,  o VZ,  ve  znění  pozdějších
předpisů VZ 35.16 "Regenerace ŠJ + ŠD při ZŠ Srbská, ul. Výškovická 165, Ostrava - Výškovice"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 35.16 "Regenerace ŠJ
+ ŠD při ZŠ Srbská, ul. Výškovická 165, Ostrava - Výškovice“
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony  spojené se zveřejněním předběžného oznámení VZ 35.16
Termín: 21. 04. 2016

2472/63  
60P

Vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení -  VZ "Oprava chodníků v  zahradě MŠ Za Školou 1,
Ostrava - Zábřeh"

Rada městského obvodu

vylučuje

STAVIA - silniční stavby, a.s. se sídlem Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky,  IČ 25864092 z účasti v
zadávacím řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 14.16 "Oprava chodníků v zahradě MŠ
Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh" z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s vyloučením uchazeče z veřejné zakázky VZ 14.16
Termín: 28. 04. 2016

2473/63  
61P

Zpráva  komise  (dle  §  18  odst.  5  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  VZ  a  Zásad  )  -  „Výměna
elektroinstalace v objektu Dr. Martínka 1611/17, Ostrava- Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce VZ 22.16 „Výměna elektroinstalace v objektu Dr. Martínka 1611/17, Ostrava- Hrabůvka“ o
vyloučení uchazeče:
- HOLONA & POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava - Heřmanice, IČ:
29384214,
- RJ – BEST s.r.o., Jan Marie 642/8, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 26853841,
- ELON ELEKTRO, spol. s r.o., Boční 200/7, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČ: 25831747,
- Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín - Žilina, IČ: 71002251
z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu.
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rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce VZ 22.16 „Výměna elektroinstalace v objektu Dr. Martínka 1611/17, Ostrava- Hrabůvka“ o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Ing. Pavel Szabó, Pod Zahradami 1294/7, 742 21 Kopřivnice, IČ: 74646672 za
nabídkovou cenu Kč 304.181,00 bez DPH, tj. Kč 368.059,01 vč. DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních
dnů, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem ELEKTRO - FA. PAVELEK, s.r.o., Ostravská 327/54, 747 70 Opava -
Komárov, IČ: 60322195 za nabídkovou cenu Kč 346.950,17 bez DPH, tj. Kč 419.809,71 vč. DPH a s lhůtou
realizace 28 kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 22.16 „Výměna elektroinstalace v
objektu Dr. Martínka 1611/17, Ostrava- Hrabůvka“
Termín: 18. 04. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit  návrh smlouvy o dílo  s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu  VZ 22.16
„Výměna elektroinstalace v objektu Dr. Martínka 1611/17, Ostrava- Hrabůvka“
Termín: 29. 04. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony u této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 22.16 „Výměna
elektroinstalace v objektu Dr. Martínka 1611/17, Ostrava- Hrabůvka“
Termín: 13. 05. 2016

2474/63  
62P

Zpráva komise (dle § 18 odst.  5 zákona č.  137/2006 Sb.,  o VZ a Zásad ) „Výměna oplocení
kolem hřiště ZŠ Horymírova, Ostrava - Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ
23.16 na stavební práce „Výměna oplocení kolem hřiště ZŠ Horymírova,  Ostrava - Zábřeh“ o vyloučení
uchazeče:
- STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ:
42767113,
- Saton s.r.o., Švermova 323/61, Ostrava - Mar. Hory, IČ. 42767113,
- HOFI engineering, s.r.o., Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, IČ: 28135377
z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu.
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ
23.16 na  stavební  práce  „Výměna  oplocení  kolem  hřiště  ZŠ  Horymírova,  Ostrava  -  Zábřeh“  o  výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem PROFI PLOTY s.r.o., Nádražní 601/159, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 02624265 za
nabídkovou cenu Kč 738.690,00 bez DPH, tj. Kč 893.815,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních
dnů, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem DAV, a.s., Zengrova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 00575381 za
nabídkovou cenu Kč 786.953,00 bez DPH, tj. Kč 952.214,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 42 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 VZ 23.16 „Výměna oplocení kolem
hřiště ZŠ Horymírova, Ostrava - Zábřeh“
Termín: 22. 04. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit  návrh smlouvy o dílo  s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu  VZ 23.16
„Výměna oplocení kolem hřiště ZŠ Horymírova, Ostrava - Zábřeh“
Termín: 06. 05. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony u této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 23.16 „Výměna oplocení
kolem hřiště ZŠ Horymírova, Ostrava - Zábřeh“
Termín: 27. 05. 2016

2475/63  
63P

Zrušení VZ 18.16 "Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový
dům na ul. B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les"

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit VZ 18.16 "Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B.
Četyny 2, Ostrava-Bělský Les"
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  spočívající  ve  zrušení  VZ  18.16  "Generální  oprava  střechy  včetně
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zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 20. 04. 2016

2476/63  
64P

Zrušení VZ 17.16 "Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový
dům na ul. Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit VZ 17.16 "Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul.
Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka"
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny   potřebné  úkony  spočívající  ve  zrušení  VZ 17.16 "Generální  oprava  střechy  včetně
zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 20. 04. 2016

2477/63  
65P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení
v MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 05.16 "Oprava sociálního zařízení v
MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka" o vyloučení uchazeče:
- G&G Building s.r.o., 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČO: 27784231,
- SLONKA s.r.o., Nádražní 142/20, 702 00 Ostrava, IČO: 26852659,
- STAPAS GROUP, s.r.o., Vratimovská 142/131, 707 00 Ostrava-Kunčice, IČO: 25875353,
- Jan Kovář, Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 18478425,
- HAOSPOL s.r.o.,  U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 25855506
- ŠMÍRA - PRINT, s.r.o., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 25368915,
- EKOINVESTA spol. s r.o., tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice, IČO: 64618447,
- Bohumínská stavební s.r.o., Čs. armády 505, 735 81 Starý Bohumín, IČO: 29392918,
- BforB spol. s r.o., Stavební 997/11, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 03602672,
- SATON s.r.o., Švermova 323/61, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 42767113,
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 veřejnou zakázku na stavební práce VZ 05.16 "Oprava
sociálního  zařízení  v  MŠ  Šponarova  16,  Ostrava-Hrabůvka"  a  o  uzavření  smlouvy  o  dílo  s  vybraným
uchazečem:
-  HAS  realizace  staveb  spol.  s  r.o.,  Provozní  5494/4,  722  00  Ostrava-Třebovice,  IČO:  27848434,  za
nabídkovou cenu Kč 628.443,13 bez DPH a s lhůtou realizace 35 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín, IČO: 71002251, za
nabídkovou cenu Kč 828.469,00 bez DPH a s lhůtou realizace 40  kalendářních dnů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné  zakázky na stavební  práce  VZ 05.16 "Oprava sociálního zařízení  v  MŠ Šponarova 16,  Ostrava-
Hrabůvka"
Termín: 30. 06. 2016
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
05.16 "Oprava sociálního zařízení v MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 25. 04. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
05.16 "Oprava sociálního zařízení v MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 02. 05. 2016

2478/63  
66

Opuštěné movité věci - hrobová zařízení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

nabýt opuštěná hrobová zařízení na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, o  která se vlastník nepřihlásil
v  zákonných  lhůtách  a  jsou  součástí  hrobových  míst  s  ukončenou  platností  smlouvy  o  nájmu  dle
předloženého seznamu a důvodové zprávy

2479/63  
67

Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p.
978,  na ul. B. Četyny č. or. 19, Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o  uzavření  dodatku č.  9 k  nájemní  smlouvě č.  2/b/032/812/98 ze  dne  02.12.1998,  ve  znění  pozdějších

about:blank

20 z 25 11.4.2016 13:45



dodatků, na pronájem prostor o výměře 519,91 m2, s účelem užívání - holičství, kadeřnictví, kosmetika a
cukrárna, a to z důvodu snížení ročního nájemného z částky 242.125 Kč na částku 206.770,31 Kč  

II.
o  uzavření  dodatku č.  6 k  nájemní  smlouvě  č.  2b/032/813/98 ze  dne  02.12.1998,  ve  znění  pozdějších
dodatků, na pronájem prostor o výměře 136,63 m2, s účelem užívání - restaurace, a to z důvodu snížení
ročního nájemného z částky 166.527,54 Kč na částku 128.934,30 Kč  

III.
o  uzavření  dodatku č.  6 k  nájemní  smlouvě č.  2/b/032/814/98 ze  dne  02.12.1998,  ve  znění  pozdějších
dodatků,  na pronájem prostor  o výměře 83,07 m2,  s účelem užívání  - kavárna,  a to z důvodu snížení
ročního nájemného z částky 85.211,98 Kč na částku 64.662,30 Kč  

v budově č.p. 978 objekt občanské vybavenosti,  která je součástí pozemku p.č. 131 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, na ul. B. Četyny č.or. 19, Ostrava-Bělský Les, se společností J G Centrum
s.r.o., se sídlem na ul. B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, IČ: 25353292, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

2480/63  
68P

Podmínky výzvy  (dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části
II. Zásad) - „Dodávka kancelářského nábytku v roce 2016”

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 44.16 na dodávku  „Dodávka
kancelářského nábytku v roce 2016" dle  § 18 odst.  5  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších 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,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Taťjána Frajs, odbor hospodářské správy

náhradníci členů:
1. Ing. Iva Halamíčková,odbor hospodářské správy
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Škubal Roman, pověřený zastupováním vedoucího odboru hospodářské správy

hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing.  Iva Halamíčková,odbor hospodářské správy
3. Ing. Škubal Roman, pověřený zastupováním vedoucího odboru hospodářské správy

náhradníci členů:
1  Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Taťjána Frajs, odbor hospodářské správy
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 44.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 16. 06. 2016

2481/63  
69P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd.  předpisů)  -  Celoroční  údržba  veřejných  a  vyhrazených  travnatých  ploch  v  městském
obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 - 2018

Rada městského obvodu

rozhodla

o  oznámení  předběžných informací  k  nadlimitní  veřejné  zakázce  na  služby  VZ 51.16 "Celoroční  údržba
veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 - 2018” dle § 86
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění oznámení předběžných informací veřejné zakázky VZ 51.16
Termín: 15. 04. 2016

2482/63  
70P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Čištění vpustí dešťové kanalizace
v městském obvodu O. - Jih v letech 2016 - 2017, lokalita č. 2

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek VZ 20.16 „Čištění vpustí dešťové
kanalizace v městském obvodu O. - Jih v letech 2016 - 2017, lokalita č. 2“  o výběru nejvhodnější nabídky a
o uzavření rámcové smlouvy o dílo s uchazečem:
-  SEKOS Morava, a.s. se sídlem  Vratimovská 716, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČ: 25832654, za nabídkovou
cenu 660.660,00 Kč včetně DPH
a jako druhým v pořadí s uchazečem:
- Ostravské komunikace, a.s. se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mar. Hory, IČ: 25396544  za
nabídkovou cenu 682.101,00 Kč včetně DPH.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na služby VZ 20.16 "Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu O. - Jih v letech
2016 - 2017, lokalita č. 2"
Termín: 31. 05. 2016
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit  návrh smlouvy  s vybraným uchazečem na  realizaci  této  veřejné  zakázky  na  služby  VZ 20.16
"Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu O. - Jih v letech 2016 - 2017, lokalita č. 2"
Termín: 25. 04. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit  návrh smlouvy  s vybraným  uchazečem  na  realizaci  této  veřejné  zakázky  na  služby  VZ 20.16
"Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu O. - Jih v letech 2016 - 2017, lokalita č. 2"
Termín: 02. 05. 2016

2483/63  
71

Doplnění usnesení č. 2351/62 ze dne 24. 3. 2016

Rada městského obvodu

souhlasí

s  použitím  znaku a  loga  Městského  obvodu Ostrava-Jih  organizací  Moravský  dětský  folklorní  soubor  -
HOLÚBEK, z.s., Gurťjevova 1823/8, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ 661 80 848 za účelem propagace Městského
obvodu Ostrava-Jih

2484/63  
72

Schválení  žádosti  Základní  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Klegova  27,  příspěvkové  organizace  o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Rada městského obvodu

schvaluje

projekt Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace "Zelené atrium žije"
doporučuje

projekt  Základní  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Klegova  27,  příspěvkové  organizace  "Zelené  atrium  žije"  k
předložení  do  dotačního  programu  Moravskoslezského  kraje  "Podpora  environmentálního  vzdělávání,
výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017"

2485/63  
73

Návrh  termínů  schůzí  Rady  a  zasedání  Zastupitelstva  městského obvodu  Ostrava-Jih  na  II.
pololetí 2016

Rada městského obvodu

schvaluje

termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva na II. pololetí roku 2016 takto:

schůze rady:

schůze dne  21.  7. 2016
schůze dne  11.  8. 2016
schůze dne  25.  8. 2016                        
schůze dne  15.  9. 2016
schůze dne  29.  9. 2016
schůze dne 13. 10. 2016        
schůze dne 27. 10. 2016    
schůze dne  10. 11. 2016
schůze dne  24. 11. 2016
schůze dne    8. 12. 2016
schůze  dne 22. 12. 2016
                                    
zasedání zastupitelstva:

zasedání dne   1.   9. 2016
zasedání dne   3. 11. 2016
zasedání dne 15. 12. 2016

2486/63  
74

Ukončení výkonu domovnické činnosti  v  bytovém domě Čujkovova 23,  O.-Zábřeh dohodou k
15.04.2016

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení  výkonu  domovnické  činnosti  na základě  uzavřené  Dohody  o výkonu domovnické činnosti č.

about:blank
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 44/032/193/15  s  paní M. S., bytem Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh dohodou ke dni 15.04.2016

2487/63  
75

Žádost o poskytnutí finančního daru

Rada městského obvodu

souhlasí

s  poskytnutím  finančního  daru  organizaci  "JANA,  Spolek  na  podporu  kultury,  sportu  a  vzdělání",  Ó.
Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 04475038 v celkové hodnotě 20.000,- Kč
souhlasí

s  použitím  znaku a  loga  Městského  obvodu Ostrava-Jih obdarovaným  za  účelem  propagace  Městského
obvodu Ostrava-Jih
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy

2488/63  
76

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3729, pol. 5169 o 195 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5137 o 195 tis. Kč

2489/63  
77P

Podmínky  výzvy  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  služby)  -  Zpracování  projektových
dokumentací pro opravy v bytových domech

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  VZ 42.16 na  služby  "Zpracování
projektových dokumentací pro opravy v bytových domech“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 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, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 42.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 27. 05. 2016

2490/63  
78

Výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch

Rada městského obvodu

rozhodla

dle odst. 2.2, odst 2.2.1, písmene B) smlouvy o dílo na předmět smlouvy "Celoroční údržba veřejných a
vyhrazených  travnatých ploch  v  Městském  obvodu Ostrava-Jih  v  letech  2015-2016"  o  zahájení  kosení
travnatých ploch v Městském obvodu Ostrava-Jih

a pověřuje

about:blank
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starostu Městského  obvodu Ostrava-Jih k  podpisu výzvy  o  zahájení   kosení  s vybranými  uchazeči  této
veřejné zakázky

pověřuje

vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb Ing. et Ing. Jindřicha Haverlanda, Ph.D. předáním výzvy
zhotovitelům.

2491/63  
79

Výpověď z nájmu prostoru sloužícímu podnikání, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

o podání výpovědi z nájmu prostor sloužících podnikání o výměře 32,84 m2, v budově bez čísla popisného,
která je součástí pozemku p.č.st. 3202 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici Svornosti v Ostravě-Zábřehu, panu
Ing. Karlu Demelovi, se sídlem Kischova 2349/1, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 63737931, a to po uplynutí
výpovědní doby dle návrhu výpovědi v předloženém znění

about:blank
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