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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 72. schůze rady
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 16. 6. 2016 10:00

(usn. č. 2845/72 - usn. č. 2956/72)

Bc. Martin Bednář

Ing. Hana Tichánková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

22.6.2016 14:27
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Přehled usnesení 72. schůze rady Rady městského obvodu, ze dne 16. 6. 2016 10:00
č. usn.

č. m.

Název materiálu

2845/72

1.

Návrh rozpočtových opatření č. 17/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2846/72

2.

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce (RNDr.
Ph.D. František Staněk, místostarosta)

2847/72

3.

Dodatek č. 2 k SoD VZ 74.15 Oprava povrchu ulice Písečná, Ostrava-Zábřeh (Věra Válková, místostarostka)

2848/72

4.

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli J. R., finanční hotovost v celkové výši 47 238 Kč a zůstaviteli M.
M., finanční hotovost 493 Kč vč. bezcenných
osobních věcí (Věra Válková, místostarostka)

2849/72

5.

Odvod finančních prostředků příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele z důvodu porušení rozpočtové
kázně (Věra Válková, místostarostka)

2850/72

6.

Realizace zakázky na zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch (Věra Válková,
místostarostka)

2851/72

8.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33 ,
příspěvkové organizace, IČ 70631786 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2852/72

9.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace, IČ 70978361 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2853/72

10.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace, IČ 70978352 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2854/72

11.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace, IČ 70631735 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2855/72

12.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové
organizace, IČ 70631727 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2856/72

13.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,V. Košaře 6, příspěvkové
organizace, IČ 70631751 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2857/72

14.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů15, příspěvkové
organizace, IČ 70944687 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2858/72

15.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové
organizace, IČ 70631760 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2859/72

16.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B ,
příspěvkové organizace, IČ: 70978328 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2860/72

17.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace, IČ 70944628 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2861/72

18.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace, IČ 70631743 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2862/72

19.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizace, IČ 70944652 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2863/72

20.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace, IČ 70978336 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2864/72

21.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, IČ
70978344 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2865/72

22.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy Ostrava-Hrabůvka,Klegova 27, příspěvkové organizace, IČ
70978379 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2866/72

23.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64 , příspěvkové organizace,
IČ 70978310 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2867/72

24.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, IČ
70631778 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2868/72

25.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, IČ
70978387 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2869/72

26.

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45, příspěvkové organizace, IČ
70944661 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2870/72

27.

Účetní závěrka za rok 2015 Mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace, IČ
75029871 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2871/72

28.

Účetní závěrka za rok 2015 Mateřské školy Ostrava- Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, IČ
75029839 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2872/72

29.

Účetní závěrka za rok 2015 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace, IČ
75029821 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2873/72

30.

Účetní závěrka za rok 2015 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace,
IČ 75029863 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2874/72

31.

Účetní závěrka za rok 2015 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 A, příspěvkové organizace, IČ
75029880 (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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2875/72

32.

Účetní závěrka za rok 2015 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, IČ
75029855 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2876/72

33.

Účetní závěrka za rok 2015 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace, IČ
75029847 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2877/72

34.

Účetní závěrka za rok 2015 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvkové organizace, IČ 73184560 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2878/72

36.

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy a
mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2879/72

37.

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkovou organizaci
zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2880/72

38.

Souhlas s realizaci pokládky zámkové dlažby na vypůjčeném pozemku Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20,příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2881/72

39.

Souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem základních škol při realizaci
projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, v rámci Operačního programu
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2882/72

40.

Sportovní centrum Dubina - Zpráva za rok 2015, úprava ceníku za užívání Sportovního centra Dubina (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

2883/72

41.

Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2884/72

42.

Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

2885/72

43.

Zápis místa poskytování vzdělávání a školských služeb a zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve
školním klubu Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

2886/72

44.

Zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školních klubech základních škol zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2887/72

46.

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

2888/72

47.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

2889/72

48.

Souhlas s uzavřením provozu ve Sportovním centru Dubina z důvodu sanitárních dnů (Markéta Langrová,
člen rady)

2890/72

49.

Ukončení nájemního vztahu na pronájem prostor v budově č.p. 792 na ul. Edisonova 82, Ostrava-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

2891/72

50.

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, pronájem bytu vyčl. pro potřeby sociálního bydlení,
uzavření smlouvy o ubytování (Markéta Langrová, člen rady)

2892/72

51.

Ukončení smluvního vztahu o nájmu části střechy bytového domu Patrice Lumumby 2595/3, OstravaZábřeh k umístění telekomunikačního zařízení. (Markéta Langrová, člen rady)

2893/72

52.

Započtení vynaložených nákladů za provedené stavební práce spojené se změnou účelu užívání pronajatého
nebytového prostoru v objektu na ul. Gurťjevova 459/11, Ostrava - Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

2894/72

53.

Zaslání výzvy nájemci bytu před podáním výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

2895/72

54.

Žádost nájemců bytu o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

2896/72

55.

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

2897/72

57.

Poskytnutí slevy z nájemného (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2898/72

58.

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2899/72

59.

Pronájem části pozemku p.p.č. 412/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Alberta Kučery - restaurační zahrádka (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2900/72

60.

Pronájem části pozemku p.p.č. 434/17 v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova - restaurační zahrádka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2901/72

61.

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2902/72

62.

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy a části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2903/72

63.

Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2904/72

64.

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova - restaurační zahrádka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2905/72

65.

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Sologubova - restaurační zahrádka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)
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2906/72

66.

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická - restaurační zahrádka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2907/72

67.

Pronájem parkovacího stání č. 02 v parkovacím objektu PO 01 na ul. Františka Formana v k.ú. Dubina u
Ostravy se slevou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2908/72

68.

Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2909/72

69.

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2910/72

70.

Souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF, lokalita Drůbeží, k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2911/72

71.

Souhlas s realizací stavby, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2912/72

72.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na částech
pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Krestova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2913/72

73.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na části
pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2914/72

74.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na části
pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Cementárny (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2915/72

75.

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

2916/72

76.

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Šeříková - Na
Výspě" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2917/72

77.

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby "ZO ČZS Ostrava - Výškovice - studny" (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2918/72

78.

Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Hrabůvka, svěřených a nesvěřených
městskému obvodu Ostrava - Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2919/72

79.

Stanovisko ke svěření dešťové kanalizace na ul. Staňkova v k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2920/72

80.

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku a záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Krokova, k.ú.
Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2921/72

81.

Výpůjčka části oplocení na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2922/72

82.

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

2923/72

83.

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2924/72

84.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, PODA a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2925/72

85.

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

2926/72

86.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (1) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2927/72

87.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (2) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2928/72

88.

Zveřejnění záměru na změnu smlouvy o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, u. Čujkovova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2929/72

89.

Š. R. – žádost o splátkový kalendář (Bc. Martin Bednář, starosta)

2930/72

90.

Návrh na úpravu a doplnění jednacího řádu komisí rady (Bc. Martin Bednář, starosta)

2931/72

91.

Souhlas se zrušením plné moci a nastavením příkazu k administraci pro oprávněnou osobu k nakládání s
prostředky na účtech u Komerční banky, a. s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2932/72

93P.

Změna osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

2933/72

95P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava zpevněných ploch parc. č.
462/1, k.ú. Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2934/72

96P.

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Rekonstrukci hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les" (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2935/72

97P.

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Rekonstrukci hřiště při ZŠ Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh" (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2936/72

98P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Generální oprava střechy včetně
zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 58.16 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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2937/72

99P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 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)

2938/72

100P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna oken a oprava
meziokenních vložek pavilónu A, ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava - Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2939/72

101P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava přístupových schodišť a rampy v
areálu objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

2940/72

103P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace "Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb Ostrava-Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

2941/72

104P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a
komunikace" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2942/72

105P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, na ul. Jugoslávská v k. ú.
Zábřeh nad Odrou" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2943/72

106P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v
městském obvodu Ostrava-Jih “ VZ 26.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2944/72

107P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení v MŠ
Výškovická 120, Ostrava-Zábřeh" VZ 62.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2945/72

108.

Dohoda o započtení vzájemných pohledávek (Bc. Martin Bednář, starosta)

2946/72

109.

Ukončení dohody o výkonu údržby nemovitých věcí, lokalita Drůbeží, k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2947/72

110.

Pronájem prostor v objektu na ul. Lužická 591/4 v Ostravě - Výškovicích (Markéta Langrová, člen rady)

2948/72

111P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni
ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

2949/72

112P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava dlažby a obkladů v kuchyni
MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2950/72

113P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení ŠD při ZŠ
Horymírova, Ostrava-Zábřeh" VZ 67.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2951/72

114P. Předběžné oznámení dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., VZ 91.16 Dodávka 3 kusů os. motor. vozidla, 1 kus
motor. vozidla pro přepr. 8 os., 1 kus motor. voz. užit.–valník, 1 kus motor. vozidla užit.–trojstranný
sklápěč, 2 kusy motor. vozidla užit. víceúčel. (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

2952/72

115P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zajištění a provádění úklidových prací v
objektu Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2953/72

116.

Příspěvek na zkrášlení okolí obydlí bytových domů - Pravidla pro poskytnutí daru na nákup rostlin (Věra
Válková, místostarostka)

2954/72

117.

Příspěvek na zkrášlení okolí obydlí bytových domů - darovací smlouva (Věra Válková, místostarostka)

2955/72

118.

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

2956/72

119P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektových
dokumentací pro opravy v nebytových objektech (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

nepřijato 92P.

Návrh na jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

nepřijato 94P.

Odstranění přilehlých teras, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka (Bc. František Dehner, místostarosta)

staženo

7.

Příspěvek na zkrášlení okolí obydlí bytových domů - darovací smlouva (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

staženo

35.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací a odboru strategického rozvoje,
vztahů s veřejností, školství a kultury (Ing. Adam Rykala, člen rady)

staženo

45.

Zásady vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

staženo

56.

Návrh na výpověď smlouvy o nájmu nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Česká (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

staženo

102P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Vypracování studie "Vybudování nových parkovacích míst v městském obvodu Ostrava-Jih" (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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2845/72
1

Návrh rozpočtových opatření č. 17/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 640 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121 o 1 640 tis. Kč
2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 90 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5168 o 90 tis. Kč
3)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2229 o 84 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5364 o 84 tis. Kč
4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 20 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 5599, pol. 5319 o 20 tis. Kč
5)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5223 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5222 o 20 tis. Kč

2846/72
2

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v bytovém domě na ulici Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce na
dobu určitou dle důvodové zprávy
Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 15
H. V., bytem Hasičská 1, Ostrava-Hrabůvka

2847/72
3

Dodatek č. 2 k SoD VZ 74.15 Oprava povrchu ulice Písečná, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 k smlouvě o dílo evidenční číslo 15/1295/ODK ze dne 30.11.2015 na realizaci VZ
74.15 na stavbu "Oprava povrchu ulice Písečná, Ostrava-Zábřeh“ se zhotovitelem STRABAG a.s. se sídlem
Na Bělidle 192/21, 150 00 Praha, IČ 60838744 z důvodu neprovádění některých prací. Tyto změny jsou
doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena 761.824,98 Kč bez DPH sjednaná v
čl. III, odst. 1 smlouvy o dílo snižuje o částku 5.592,65 Kč bez DPH na celkovou částku 756.232,33 Kč bez
DPH.

2848/72
4

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli J. R., finanční hotovost v celkové výši 47 238 Kč a
zůstaviteli M. M., finanční hotovost 493 Kč vč. bezcenných osobních věcí
Rada městského obvodu
rozhodla
nabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli J. R., finanční hotovost v celkové výši 47 238 Kč a zůstaviteli
M. M., finanční hotovost 493 Kč vč. bezcenných osobních věcí

2849/72
5

Odvod finančních prostředků příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele z důvodu porušení
rozpočtové kázně
Rada městského obvodu
rozhodla
o uložení odvodu finančních prostředků ve výši 46.000,- Kč příspěvkové organizaci Technické služby
Ostrava-Jih do rozpočtu zřizovatele z důvodu porušení rozpočtové kázně.

2850/72
6

Realizace zakázky na zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 6, týkající se realizace zakázky na zajištění celoroční údržby veřejných a
vyhrazených travnatých ploch.
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2851/72
8

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33 ,
příspěvkové organizace, IČ 70631786
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015
příspěvkové organizace, IČ70631786
schvaluje

Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015
2852/72
9

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové OstravaHrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, IČ 70978361
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové OstravaHrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, IČ 70978361
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015

2853/72
10

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského
1, příspěvkové organizace, IČ 70978352
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace, IČ 701978352
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015

2854/72
11

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace, IČ 70631735
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace, IČ 70631735
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře
závěrky za rok 2015

2855/72
12

a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 8,
příspěvkové organizace, IČ 70631727
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Základní školy a
příspěvkové organizace, IČ 70631727
schvaluje

mateřské školy

Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8,

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015
2856/72
13

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,V. Košaře 6,
příspěvkové organizace, IČ 70631751
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Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6,
příspěvkové organizace, IČ 70631751
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. AdamaRykalu
závěrky za rok 2015
2857/72
14

k podpisu Protokolu o schvalování účetní

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů15,
příspěvkové organizace, IČ 70944687
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace, IČ 70944687 dle upravené důvodové zprávy
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2015

2858/72
15

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace, IČ 70631760
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace, IČ 70631760
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015

2859/72
16

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B ,
příspěvkové organizace, IČ: 70978328
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace, IČ 70978328
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady
závěrky za rok 2015

2860/72
17

Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace, IČ 70944628
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Základní školy a
příspěvkové organizace, IČ 70944628
schvaluje

mateřské školy

Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,

rozdělení hospodařského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015
2861/72
18

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace, IČ 70631743
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
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příspěvkové organizace, IČ 70631743
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015
2862/72
19

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace, IČ 70944652
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace, IČ 70944652
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok
2015

2863/72
20

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizace, IČ 70978336
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015
příspěvkové organizace, IČ 70978336
schvaluje

Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52 ,

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015
2864/72
21

Účetní závěrka za rok 2015
organizace, IČ 70978344

Základní školy Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015
organizace, IČ 70978344
schvaluje

Základní školy

Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Marina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu
závěrky za rok 2015
2865/72
22

Účetní závěrka za
rok 2015
organizace, IČ 70978379

Základní školy

k podpisu Protokolu o schvalování účetní

Ostrava-Hrabůvka,Klegova 27, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,
IČ 70978379
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015
2866/72
23

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy
organizace, IČ 70978310

Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64 , příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015
organizace, IČ 70978310
schvaluje

Základní školy

Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
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rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015
2867/72
24

Účetní závěrka za
rok 2015 Základní školy
organizace, IČ 70631778

Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, IČ
70631778
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015
2868/72
25

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy
organizace, IČ 70978387

Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015
organizace, IČ 70978387
schvaluje

Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondu dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015
2869/72
26

Účetní závěrka za rok 2015 Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45, příspěvkové
organizace, IČ 70944661
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Základní
organizace, IČ 70944661
schvaluje

školy Ostrava - Hrabůvka , F. Formana 45, příspěvkové

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu
závěrky za rok 2015
2870/72
27

Účetní závěrka za rok 2015
organizace, IČ 75029871

k podpisu Protokolu o schvalování účetní

Mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015
organizace, IČ 75029871
schvaluje

Mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015
2871/72
28

Účetní závěrka za rok 2015
organizace, IČ 75029839

Mateřské školy Ostrava- Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015
organizace, IČ 75029839
schvaluje

Mateřské školy Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
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starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015
2872/72
29

Účetní závěrka za rok 2015
organizace, IČ 75029821

Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace,
IČ 75029821
schvaluje
rozdělení hospodářskéh výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu
závěrky za rok 2015
2873/72
30

Účetní závěrka za rok 2015
organizace, IČ 75029863

k podpisu Protokolu o schvalování účetní

Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace, IČ 75029863
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015
2874/72
31

Účetní závěrka za rok 2015 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 A, příspěvkové
organizace, IČ 75029880
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 A, příspěvkové
organizace, IČ 75029880
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015

2875/72
32

Účetní závěrka za
rok 2015 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové
organizace, IČ 75029855
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace,
IČ 75029855
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015

2876/72
33

Účetní závěrka za rok 2015 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace, IČ 75029847
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015
organizace, IČ 75029847
schvaluje

Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015
2877/72
34

Účetní závěrka za rok 2015 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, Dr. Martínka 1439/4, OstravaHrabůvka, příspěvkové organizace, IČ 73184560
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Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2015 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvkové organizace, IČ 73184560 dle upravené důvodové zprávy
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2015
2878/72
36

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy a mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
s převedením finančních prostředků ve výši 800 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace

2879/72
37

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkovou
organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje souhlas
s přijetím daru do vlastnictví Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace věcné dary ve výši Kč 1 495,00 dle důvodové zprávy

2880/72
38

Souhlas s realizaci pokládky zámkové dlažby na vypůjčeném pozemku Základní školy a mateřské
školy Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20,příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
s realizaci pokládky zámkové dlažby na vypůjčeném pozemku Základní školy a mateřské školy OstravaHrabůvka, A.Kučery 20, příspěvkové organizace

2881/72
39

Souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem základních škol při
realizaci projektu
„Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, v rámci
Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Rada městského obvodu
uděluje souhlas
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
1/ mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČ: 00845451 a Základní
školou a mateřskou školou Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkovou organizací, IČ: 70631751 za účelem
realizace projektu "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ v rámci Operačního programu
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
2/ mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČ: 00845451 a Základní
školou Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou organizací, IČ: 70978387 za účelem realizace
projektu "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ v rámci Operačního programu Výzkum,
Vývoj a Vzdělávání

2882/72
40

Sportovní centrum Dubina - Zpráva za rok 2015, úprava ceníku za užívání Sportovního centra
Dubina
Rada městského obvodu
bere na vědomí
zprávu za rok 2015 o využití a hospodaření Sportovního centra Dubina
rozhodla
o úpravě ceníku - zrušení sazby za komerční využití Sportovního centra Dubina

2883/72
41

Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové OstravaHrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci
Rada městského obvodu
rozhodla
neschválit povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové OstravaHrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy
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2884/72
42

Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2016 Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

2885/72
43

Zápis místa poskytování vzdělávání a školských služeb a zápis nejvyššího povoleného počtu
žáků ve školním klubu Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
- se zapsáním adresy Kosmonautů 2430/17, 700 30 Ostrava-Zábřeh do rejstříku škol a školských zařízení
jako místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb v bodě 2 Základní škola
- se zapsáním adresy Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh do rejstříku škol a školských zařízení
jako místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb v bodě 3 Školní družina
- se zapsáním adresy Kosmonautů 2430/17, 700 30 Ostrava-Zábřeh do rejstříku škol a školských zařízení
jako místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb v bodě 4 Školní klub
- se zápisem nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu Základní školy a mateřské školy OstravaZábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy

2886/72
44

Zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školních klubech
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

základních škol zřízených

Rada městského obvodu
souhlasí
se zápisem nejvyššího povoleného počtu žáků ve školních klubech základních škol zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy
2887/72
46

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním sídla pobočného spolku "Klub rodičů při mateřské škole Patrice Lumumby 14 Ostrava-Zábřeh",
Patrice Lumumby 2528/14, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 709 66 656 na Základní škole a mateřské škole
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci

2888/72
47

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 92
K. Ľ., Horní 3
Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 38
S. P., F. Lýska 11
Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 13
K. M., Jugoslávská 18A,
Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 68
M. I., Jugoslávská 37
Volgogradská 74, 1+3, standard, č. b. 5
F. G., F. Hajdy 2
Lumírova 7, 1+3, standard, č. b. 70
H. N., Dolní 97
Volgogradská 139, 1+3, standard, č. b. 1
H. K., Gerasimovova 14 a H. P., Gerasimovova 14
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
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o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 3, 1+2, standard, č. b. 1
T. T., Husarova 20
F. Formana 51, 0+2, standard, č. b. 4
A. P. D., Zimmlerova 48
Dr. Šavrdy 19, 0+2, standard, č. b. 18
T. R. Cholevova 11 a Tillová Jarmila, nar. 02.03.1958, Cholevova 11

III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 57
V. M., V. Košaře 5
IV.
nevybrat žádného uchazeče na pronájem bytů za smluvní nájemné a pronájem bytů výběrovým řízením za
smluvní nájemné znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 83
V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 50
Jubilejní 34, 1+3, standard, č. b. 4
2889/72
48

Souhlas s uzavřením provozu ve Sportovním centru Dubina z důvodu sanitárních dnů
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením provozu ve Sportovním centru Dubina, na ulici Horní 287/81, Ostrava - Dubina ve dnech
04.07.2016 - 10.07.2016 z důvodu sanitárních dnů, dle důvodové zprávy

2890/72
49

Ukončení nájemního vztahu na pronájem prostor v budově č.p. 792 na ul. Edisonova 82,
Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď z nájemního vztahu na pronájem prostor v budově č.p. 792, která je součástí pozemku p.č.st. 670
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrabůvka, na ul. Edisonova č. or. 82, v Ostravě-Hrabůvce, o výměře
252,30 m2, nájemce paní Marcely Rójové, bytem Paskovská 548/39, 702 00 Ostrava-Hrabová, IČ:
63735806,v souladu s nájemní smlouvou č. 2/b/032/389/99 uzavřenou dne 03.12.1999, ve znění pozdějších
dodatků, za účelem provozování kuchyně, jídelny a bufetu, podanou nájemcem dne 31.05.2016. Nájem
bude ukončen k 31.08.2016.

2891/72
50

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, pronájem bytu vyčl. pro potřeby sociálního
bydlení, uzavření smlouvy o ubytování
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy
B. Š., Abramovova 14/1590, č. b. 5
B. M., Čujkovova 23/1715, č. b. 15
G. R., Hasičská 1/114, č. b. 4
D. D., Odborářská 74/678, č. b. 20
B. J., Čujkovova 32/1737, č. b. 27
K. M., P. Lumumby 10/2329, č. b. 10
N. D., V. Košaře 3/123, č. b. 44
S. A., Odborářská 70/676, č. b. 22
Š. M., V. Jiřikovského 37/172 a Š. V., V. Jiřikovského 37/172, č. b. 17
II.
1) o pronájmu bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy
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P. Lumumby 23/2160, 1+2, standard, č. b. 1
J. M., P. Lumumby 16/2343 a J. A., P. Lumumby 16/2343
2) o ukončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku dle
důvodové zprávy
J. M., P. Lumumby 16/2343 a J. A., P. Lumumby 16/2343, č. b. 14
III.
o pronájmu bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti
smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy
Čujkovova 31/1719 0+1, standard, č. b. 9
G. A. Čujkovova 31/1719
Čujkovova 31/1719, 0+1, standard, č. b. 6
Š. K., Čujkovova 31/1719
Čujkovova 31/1719, 0+1, standard, č. b. 22
K. J., Čujkovova 31/1719
IV.
o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou s účinností od 01.04.2016 v ubytovně na ul. Hasičská 3/366,
Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy
místnost č. 9 - M. S., Horní 3
místnost č. 15 - K. V., Horní 3
místnost č. 21 - T. Z., Horní 3
V.
o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou s účinností od 16.06.2016 do 15.06.2017, dle důvodové
zprávy:
Klegova 21/1440, 1+1, standard, č. b. 29
K. A., Klegova 80/1488, Ostrava-Hrabůvka
2892/72
51

Ukončení smluvního vztahu o nájmu části střechy bytového domu Patrice Lumumby
Ostrava-Zábřeh k umístění telekomunikačního zařízení.

2595/3,

Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha - Stodůlky,
IČ: 25788001 ze dne 16.05.2016 ze smlouvy o nájmu části nemovitosti č. VOS29 ze dne 28.11.2011 k
umístění technologického zařízení pro přenos signálu sítě elektronických komunikací na střeše bytového
domu Patrice Lumumby 2595/3, Ostrava-Zábřeh, nacházející se na pozemku č. parc. st. 3408, k.ú. Zábřeh
nad Odrou, a to ke dni 31.08.2016 dle důvodové zprávy.
2893/72
52

Započtení vynaložených nákladů za provedené stavební práce spojené se změnou účelu užívání
pronajatého nebytového prostoru v objektu na ul. Gurťjevova 459/11, Ostrava - Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
započítat v nájemném náklady vynaložené nájemcem společností Mobilní hospic Ondrášek o.p.s., IČ:
26850176, se sídlem Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, na provedení stavebních prací spojených se
změnou účelu užívání pronajatých nebytových prostor v objektu na ul. Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh,
v celkové výši 597 238,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy.
a souhlasí
v případě ukončení smluvního vztahu s provedením jednostranného zápočtu dosud nezapočtené částky v
nájemném vůči evidovaným pohledávkám na nájmu a službách s nájmem spojených nebo jiným
započitatelným pohledávkám nájemce vůči pronajímateli.

2894/72
53

Zaslání výzvy nájemci bytu před podáním výpovědi z nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o zaslání výzvy nájemci bytu před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a)
občanského zákoníku, dle důvodové zprávy
Edisonova 793/84, 1+1, standard, č. b. 17
M. N., Edisonova 793/84
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2895/72
54

Žádost nájemců bytu o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni 30.06.2016,
dle důvodové zprávy
G. P., Patrice Lumumby 2162/19, č. b. 7
II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 01.07.2016, dle důvodové zprávy
Patrice Lumumby 2162/19, 1+3, standard, č. b. 7
Ing. R. K., Senovážná 2109/1, Ostrava-Moravská Ostrava

2896/72
55

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, a to ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Patrice Lumumby 12/2330, 1+3, standard, č. b. 6
Z. V., Patrice Lumumby 12/2330, Ostrava-Zábřeh

2897/72
57

Poskytnutí slevy z nájemného
Rada městského obvodu
rozhodla
poskytnout nájemcům parkovacích stání v parkovacím objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka, stavby bez
čp/če, garáž, který je součástí pozemku parc.č. 225, k.ú. Dubina u Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih za období od 16. 5. 2016 do 29. 5. 2016 slevu z nájemného z důvodu opravy podlahy v 1. PP a
1. NP v souladu s § 2219 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a to formou vrácení části
uhrazeného nájemného:
parkování osobního motorového vozidla: sleva ve výši 361 Kč
parkování motocyklu: sleva ve výši 181 Kč
parkování ZTP: sleva ve výši 181 Kč
zmocňuje
vedoucí odboru majetkového k podpisu oznámení o poskytnutí slevy a vrácení poměrné části nájemného
nájemcům v souladu s tímto usnesením

2898/72
58

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Výškovická
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 793/292 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 333 m², v k.ú.
Výškovice u Ostravy lokalita "ul. Výškovická", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemku o výměře 333 m² jako zahrádky, paní L.
S., bytem Výškovická 429/157, Ostrava - Výškovice, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 3 663 Kč
ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu.

2899/72
59

Pronájem části pozemku p.p.č. 412/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Alberta Kučery - restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část 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, Ivo
Gazdošovi, IČO: 608 13 491, bytem Nad Pekárnou 730, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí – Stará Ves, za
účelem provozování restaurační zahrádky, s výší nájemného 10 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné
160,- Kč, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu

2900/72
60

Pronájem části pozemku p.p.č. 434/17 v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova - restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část 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, Aleši
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Kundrátovi, IČO: 024 14 368, bytem Václava Jiříkovského 180/64, 700 30 Ostrava-Dubina, za účelem
provozování restaurační zahrádky, s výší nájemného 10 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 520,- Kč,
na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu
2901/72
61

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m² a p.p.č. 644/2 - ostatní
plocha, dráha o výměře 113 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemků
jako zahrádky č. 24 paní J. M., bytem Provaznická 939/41, Ostrava - Hrabůvka a paní Z. M., bytem Klegova
1031/72, Ostrava - Hrabůvka, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 320 Kč ročně na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

2902/72
62

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy a části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Výškovická
Rada městského obvodu
rozhodla
1. pronajmout část pozemku parc.č. 793/281 ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m2 (2 m x 2 m) v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění zmrzlinového stánku, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou,
za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 40 Kč ročně
2. pronajmout část 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 zmrzlinového stánku, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou,
za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 80 Kč ročně
Ing. Azizullahovi Sayedovi, IČ: 61967190, sídlo Horymírova 2986/126, 700 30 Ostrava - Zábřeh
a uzavřít smlouvy o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu

2903/72
63

Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby
Rada městského obvodu
souhlasí
a) s umístěním stavby parkovacího stání č. 4 o výměře 2,75 m x 4,5 m, stavby parkovacího stání č. 5 o
výměře 2,65 m x 4,5 m a stavby parkovacího stání č. 6 o výměře 2,75 m x 4,5 m, na části pozemku p.p.č.
1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, svěřený
městskému obvodu Ostrava - Jih, dle situačního zákresu
b) s umístěním stavby příjezdu o výměře 1,7 m x 8,15 m, tj. 13,86 m2 na části pozemku p.p.č. 1237/15
ostatní plocha, silnice v k.ú. Zábřeh nad Odrou, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, dle situačního
zákresu
a
rozhodla
a) pronajmout část pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,38 m2, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, R. P., bytem Patrice
Lumumby 88, Ostrava – Zábřeh, za účelem umístění a užívání parkovacího stání č. 4 o výměře 2,75 m x 4,5
m, s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít
nájemní smlouvu, ve znění přílohy tohoto materiálu
b) pronajmout část pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, R. S., bytem Patrice
Lumumby 88, Ostrava – Zábřeh, za účelem umístění a užívání parkovacího stání č. 5 o výměře 2,65 m x 4,5
m, s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít
nájemní smlouvu, ve znění přílohy tohoto materiálu
c) pronajmout část pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,38 m2, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, M. S., bytem Patrice
Lumumby 88, Ostrava – Zábřeh, za účelem umístění a užívání parkovacího stání č. 6 o výměře 2,75 m x 4,5
m, s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít
nájemní smlouvu, ve znění přílohy tohoto materiálu
d) uzavřít s R. P., R. S. a M. S., všichni bytem Patrice Lumumby 88, Ostrava – Zábřeh smlouvu o právu
provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2904/72
64

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova - restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část 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, Stanislavu
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Synovcovi, IČ 15429237, Horymírova 2970/8, 700 30, Ostrava – Zábřeh, za účelem provozování restaurační
zahrádky o výměře 4 m x 4 m, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, s ročním nájemným ve
výši 10,- Kč/m2 a uzavřít nájemní smlouvu, ve znění přílohy tohoto materiálu
2905/72
65

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Sologubova - restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část 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,
Vítězslavovi Adamíkovi, IČ: 18972608, se sídlem Sologubova 454, 700 30, Ostrava – Zábřeh, za účelem
provozování restaurační zahrádky o výměře 2,5 m x 10 m, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou a ročním nájemným ve výši 10,- Kč/m2, tj. 250,- Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu

2906/72
66

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická - restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, společnosti PEEMORE OVA, s.r.o., IČ 29390095, se sídlem Ostrava - Proskovice, U Zvonice 6/1,
PSČ 72400, za účelem provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou a ročním nájemným ve výši 10,- Kč/m2, tj. 320,- Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu

2907/72
67

Pronájem parkovacího stání č. 02 v parkovacím objektu PO 01 na ul. Františka Formana v k.ú.
Dubina u Ostravy se slevou
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout parkovací stání č. 02 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01 na ul. Františka Formana,
garáže bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 o výměře 1705 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, za
účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 800 Kč měsíčně včetně DPH a poskytnout nájemci 50%
slevu ze sjednaného nájemného po dobu držení platného průkazu ZTP a uzavřít nájemní smlouvu ve znění
přílohy tohoto materiálu

2908/72
68

Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
1. pronajmout parkovací stání č. 02 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez čp/če,
garáž, která je na pozemku parc.č. 162 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský Les,
paní V. T., bytem B. Četyny 956/1, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800
Kč včetně DPH měsíčně
2. pronajmout parkovací stání č. 38/2 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez čp/če,
garáž, která je na pozemku parc.č. 162 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský Les,
Ing. D. K. bytem Jubilejní 254/8, Ostrava-Hrabůvka, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsícní výpovědní dobou a s výší nájemného 800
Kč včetně DPH měsíčně
3. pronajmout parkovací stání č. 01 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, OstravaBělský Les, panu J. F. bytem B. Václavka 988/6, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání
pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
a uzavřít nájemní smlouvy dle vzorové nájemní smlouvy schválené radou městského obvodu dne 3. 12.
2015, usnesením č. 1806/48

2909/72
69

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
pod garážemi v cizím vlastnictví, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45 Kč/m2/rok,
níže uvedeným vlastníkům:
1)1/2 pozemku p.č.st. 724/5, zast. pl. o výměře 37 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Šponarova-Edisonova,
paní D. P., bytem Proskovická 672/27, Ostrava-Výškovice
2)pozemek p.č.st. 2318, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu M. H.
bytem Patrice Lumumby 2329/10, Ostrava-Zábřeh
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3)pozemek p.č.st. 2376, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu P. V.,
bytem Bohumíra Četyny 931/4, Ostrava-Bělský Les
4)pozemek p.č.st. 2640, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu K. B.,
bytem Dvořákova 316/22, 746 01 Nový Jičín
5) část pozemku p.č.st. 2978/1, zast. pl. o výměře 10,42 m2 (celková výměra 238 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38594 příslušejícího k jednotce 3/103 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, paní I. Š., bytem U Cementárny 1478/13, Ostrava-Vítkovice
6)část pozemku p.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 18,20 m2 (celková výměra 516 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1508/42765 příslušejícího k jednotce 24/673 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, panu M. G. bytem Tarnavova 3006/13, Ostrava-Zábřeh
7) pozemek p.č.st. 3585, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, BcA. R. S.,
bytem Volgogradská 2489/83, Ostrava-Zábřeh
8) pozemek p.č.st. 3641, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu T. V.,
bytem Svazácká 2138/32, Ostrava-Zábřeh
9) pozemek p.č.st. 3644, zast. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu J. K.,
bytem Proskovická 663/63, Ostrava-Výškovice
10) pozemek p.č.st. 3714, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu R. J.
bytem Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice
11) pozemek p.č.st. 4908, zast. pl. o výměře 29 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu J.
B., bytem Václava Košaře 98/17, Ostrava-Dubina
2910/72
70

Souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF, lokalita Drůbeží, k.ú. Výškovice u
Ostravy
Rada městského obvodu
souhlasí
s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu části pozemku parc.č. 823 orná půda
(ZPF) o výměře 13,5 m2 (3,0 x 4,5 m) dle zákresu ve snímku zahrádkářské osady Kačinec, v k.ú. Výškovice
u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, pro
účely umístění dřevěného zahradního domku s tím, že žadatel uhradí veškeré náklady s tímto spojené

2911/72
71

Souhlas s realizací stavby, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
souhlasí
s realizací stavby "Stavební úpravy bytového domu", na pozemku parc.č. 740/31 zastavěná plocha a
nádvoří, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava - Jih, pro účely podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu PANEL 13+
Společenstvím vlastníků Výškovická 448/155, IČ: 04625633, se sídlem Výškovická 448/155, 700 30 Ostrava
- Výškovice

2912/72
72

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
částech pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Krestova
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemního elektrického vedení nízkého napětí NN 0,4 kV v rámci
stavby „Ostrava, Krestova 1301/21, NNk“, v celkové délce cca 173 bm, na částech pozemků p.p.č. 451/4
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 456/6 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 462/1 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 pozemků p.p.č. 451/4 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 456/6 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem umístění podzemního elektrického vedení nízkého napětí NN 0,4 kV v délce cca 173 bm v rámci
stavby „Ostrava, Krestova 1301/21, 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 podzemního elektrického vedení nízkého napětí NN 0,4 kV
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování podzemního elektrického vedení nízkého napětí NN 0,4 kV,
a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.6.2018 uzavřít se 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

2913/72
73

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
části pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby telekomunikačního vedení pod názvem stavby „Optické připojení
objektu PČR nám. SNP“ v celkové délce cca 100 bm na částech pozemků p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň
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a p.p.č. 3008 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 654/43 ostatní
plocha, zeleň a p.p.č. 3008 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby
telekomunikačního vedení pod názvem stavby „Optické připojení objektu PČR nám. SNP“ v celkové délce
cca 100 bm, ve prospěch společnosti OVANET a.s., IČ: 29399491, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702
00 Ostrava, za úplatu 500 Kč/bm + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm telekomunikačního vedeníí
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování telekomunikačního vedení, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však 30.6.2016 uzavřít se společností OVANET a.s., IČ:
29399491, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
2914/72
74

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Cementárny
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby telekomunikačního vedení pod názvem stavby „Optické připojení
sportovního areálu U Cementárny“ v celkové délce cca 5 bm na část pozemku p.p.č. 2988 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Cementárny, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 2988 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby telekomunikačního vedení pod názvem stavby
„Optické připojení sportovního areálu U Cementárny“ v celkové délce cca 5 bm, ve prospěch společnosti
OVANET a.s., IČ: 29399491, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, za úplatu 500 Kč/bm +
zákonná sazba DPH za každý i započatý bm telekomunikačního vedení
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování telekomunikačního vedení, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však 30.6.2018 uzavřít se společností OVANET a.s., IČ:
29399491, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2915/72
75

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek 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
pozemek p.p.č. 1397 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Antonína Brože,
svěřený 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,
pro účely územního rozhodnutí ve smyslu § 86 zák. č. 183/2000 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

2916/72
76

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast
Šeříková - Na Výspě"
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Šeříková - Na Výspě" na
níže uvedených pozemcích, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce stávajícího zařízení veřejného osvětlení
v částech ul. Šeříkové, ul. Na Výspě a jejich okolí:
- parc.č. 793/159 ostatní plocha, ostatní komunikace v délce 24 bm
- parc.č. 793/236 ostatní plocha, zeleň v délce 150 bm
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-

parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.

793/237
793/239
793/249
793/250
793/251
793/258
793/259
793/260
793/265
793/279
793/280
793/314
793/397
793/398

ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní

plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,

ostatní komunikace v délce
zeleň v délce 257 bm
zeleň v délce 640 bm
zeleň v délce 163 bm
zeleň v délce 82 bm
ostatní komunikace v délce
zeleň v délce 63 bm
zeleň v délce 248 bm
jiná plocha v délce 75 bm
jiná plocha v délce 353 bm
jiná plocha v délce 43 bm
ostatní komunikace v délce
jiná plocha v délce 106 bm
ostatní komunikace v délce

1 bm

19 bm

65 bm
9 bm

pro účely územního rozhodnutí ve smyslu § 86 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
2917/72
77

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby "ZO ČZS Ostrava - Výškovice - studny"
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, umístěním a realizací stavby "ZO ČZS Ostrava - Výškovice - studny" na části pozemku parc.č.
823 orná půda (ZPF), v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění 2 studní v rámci dodatečného povolení pro níže
uvedené vlastníky stavby v zahrádkářské osadě Kačinec:
1. J. K., bytem Svazácká 58/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh
2. J. Z., bytem Petruškova 2764/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh
a
rozhodla
uzavřít se stavebníky smlouvy o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2918/72
78

Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Hrabůvka, svěřených a
nesvěřených městskému obvodu Ostrava - Jih
Rada městského obvodu
vydává
souhlasné stanovisko ke směně pozemků p.p.č. 455/89 ostatní plocha, dráha, p.p.č. 455/114 ostatní plocha,
dráha, p.p.č. 455/141 ostatní plocha, dráha a p.p.č. 1079/14 ostatní plocha, dráha v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
nesvěřených městskému obvodu Ostrava – Jih a p.p.č. 1079/7 ostatní plocha, dráha v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih, p.p.č. 964 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú.
Hrabůvka, nesvěřený městskému obvodu Ostrava – Jih
a p.p.č. 475/2 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Hrabůvka, svěřený městskému obvodu Ostrava –
Jih, do vlastnictví Dopravního podniku města Ostravy a.s., IČ: 61974757, Poděbradova 494/2, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava

2919/72
79

Stanovisko ke svěření dešťové kanalizace na ul. Staňkova v k.ú. Výškovice u Ostravy
Rada městského obvodu
vydává
souhlasné stanovisko ke svěření dešťové kanalizace z potrubí DN 300 délky 60 m vč. 2 ks kanalizačních
šachet na níže uvedených pozemcích v lokalitě ul. Staňkova v k.ú. Výškovice u Ostravy, do správy
městského obvodu Ostrava-Jih:
- pozemek parc.č. 740/85 ostatní plocha, zeleň
ve vlastnictví B. S., bytem Šeříková 31/18, 700 30 Ostrava - Výškovice
- pozemek parc.č. 740/39 ostatní plocha, ostatní komunikace
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih
- pozemek parc.č. 263/3 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih

2920/72
80

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku a záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul.
Krokova, k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/2448/07/Ulr, ve znění dodatku č. 1, na nájem části
pozemku p.p.č. 458/11 - zahrada o výměře 72 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, užívaného jako zahrádka č. 8 dohodou ke dni
31. 7. 2016 a uzavřít s panem P. D., bytem Krokova 11, Ostrava - Zábřeh, Dohodu o ukončení nájmu ve
znění přílohy tohoto materiálu
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a rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/11 - zahrada o výměře 72 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem užívání zahrádky č. 8 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
2921/72
81

Výpůjčka části oplocení na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova
Rada městského obvodu
rozhodla
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, společnosti OSMED
Group s.r.o., IČ: 27828930, se sídlem Pavlovova 2626/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava, za účelem umístění
orientačního poutače o rozměru 3,79 m x 0,92 m, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít
smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy tohoto materiálu

2922/72
82

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronájmu parkovacího stání č. 64 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby garáže
bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 199 o výměře 1095 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha
Václavka, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

2923/72
83

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou:
1)pozemek p.č.st. 2414, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2)1/2 pozemku p.č.st. 2967/10, zast. pl. o výměře 9,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita RudnáPavlovova
3)část pozemku p.č.st. 2972/1, zast. pl. o výměře 9,17 m2 (celková výměra 240 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1475/38594 příslušejícího k jednotce 5/224 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

2924/72
84

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, PODA a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 234/10 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 270/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 278/16 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 288/18 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 304/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 304/3 ostatní plocha,
zeleň a p.p.č. 311/1 ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení podzemního vedení optických kabelů, v
celkové délce 863 bm ve prospěch společnosti PODA a.s., IČO:25816179, se sídlem 28. října 1168/102,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu 445.345 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění a užívání podzemního vedení optických kabelů, dále vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v
nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a
odstraněním podzemního vedení optických kabelů, a to v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem
č.1409-777/2015
rozhodla
uzavřít se společností PODA a.s., IČO:25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

2925/72
85

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p.p.č. 241/37 - ostatní plocha, ostatní
komunikace (vzniklého z původní parcely PK 241/7) a p.p.č. 952 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
uložení horkovodní přípojky v celkové délce 22,3 běžných metrů ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR,
a.s., IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu ve
výši 3 345 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je právo spočívající v
povinnosti povinného trpět umístění a užívání horkovodní přípojky v částech citovaných pozemků, dále
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právo oprávněného vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním horkovodní přípojky, a to vše v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1057-6/2008.
a 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.
2926/72
86

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (1)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p.p.č. 439/2 - zahrada, p.p.č. 1005/15 - ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1022/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem uložení
horkovodní přípojky v celkové délce 23,06 běžných metrů ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s.,
IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za úplatu 400 Kč/bm bez
DPH v ostatní ploše, 300 Kč/bm bez DPH v zahradě a za 500 Kč/každý i započatý běžný metr v ostatní ploše
za celkovou úplatu ve výši 8 187 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je právo spočívající v
povinnosti povinného trpět umístění a užívání horkovodní přípojky v částech citovaných pozemků, dále
právo oprávněného vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním horkovodní přípojky, a to vše v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 2179-298/2003.
a 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.

2927/72
87

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (2)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p.č. 12 - ostatní plocha, jiná plocha a p.č. 73/47
- ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha (vzniklého z původní parcely EN 73/47) v k.ú. Dubina u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
uložení horkovodní přípojky v celkové délce 37 běžných metrů ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR,
a.s., IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za úplatu 144 Kč/bm
bez DPH v ostatní ploše, sportovišti a za 500 Kč/každý i započatý běžný metr v ostatní ploše za celkovou
úplatu ve výši 7 108 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je právo spočívající v
povinnosti povinného trpět umístění a užívání horkovodní přípojky v částech citovaných pozemků, dále
právo oprávněného vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním horkovodní přípojky, a to vše v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1411-930/2001, 802-930/2001, 204-930/2001.
a 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.

2928/72
88

Zveřejnění záměru na změnu smlouvy o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, u. Čujkovova
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na změnu Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/137/05 ze dne 23.3.2005, ve znění
dodatků, uzavřené s panem Goče Kočovským, IČ 15424154, bytem Šeříková 710/6, 700 30 Ostrava –
Výškovice, za účelem umístění a provozování prodejního stánku a zásobování na části pozemku p.p.č.
654/34 ostatní plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, spočívající v
rozšíření užívání částí pronajatého pozemku p.p.č. 654/34 v k.ú. Zábřeh nad Odrou :
a) o část pozemku o výměře 13,8 m2 za účelem umístění a užívání pozemku pod 1/2 stánku č. 3
b) o část pozemku o výměře 18,4 m2 za účelem užívání prostoru před stánkem č. 3,
dle zákresu situačního snímku, který je přílohou tohoto materiálu

2929/72
89

Š. R. – žádost o splátkový kalendář
Rada městského obvodu
souhlasí
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s uzavřením splátkového kalendáře pro částku 33 047,- Kč s přísl.s dlužníkem R. Š. za podmínky, že se
dlužník zaváže k úhradě celkového dluhu ve výši 33 012,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 35,- Kč za dobu od
11. 6. 2016 do 16. 6. 2016 a s úrokem z prodlení z dlužné částky od 17. 6. 2016 do zaplacení, formou
splátkového kalendáře v pravidelných měsíčních splátkách á 1 200,- Kč měsíčně vždy k 25. dni v měsíci,
počínaje měsícem září 2016 pod ztrátou výhody splátek při nezaplacení byť jediné splátky,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih
uzavřít splátkový kalendář pro částku 33 047,- Kč s přísl.s dlužníkem R. Š. za podmínky, že se dlužník
zaváže k úhradě celkového dluhu ve výši 33 012,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 35,- Kč za dobu od 11. 6.
2016 do 16. 6. 2016 a s úrokem z prodlení z dlužné částky od 17. 6. 2016 do zaplacení formou splátkového
kalendáře v pravidelných měsíčních splátkách á 1 200,- Kč měsíčně vždy k 25. dni v měsíci, počínaje
měsícem září 2016 pod ztrátou výhody splátek při nezaplacení byť jediné splátky,
dle důvodové zprávy.
2930/72
90

Návrh na úpravu a doplnění jednacího řádu komisí rady
Rada městského obvodu
schvaluje
úpravu a doplnění Jednacího řádu komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu
s účinností od 17. 6. 2016

2931/72
91

Souhlas se zrušením plné moci a nastavením příkazu k administraci pro oprávněnou osobu k
nakládání s prostředky na účtech u Komerční banky, a. s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zrušení plné moci oprávněné osoby J. H., bytem Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh k nakládání s
prostředky na účtu číslo 19-9923050277/0100 zřízeného u Komerční banky, a. s., se sídlem Na Příkopě 33
čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
rozhodla
o nastavení příkazu k administraci pro oprávněnou osobu J. H., bytem Jugoslávská 2777/20, OstravaZábřeh pro služby přímého bankovnictví u účtů zřízených u Komerční banky, a. s., se sídlem Na Příkopě 33
čp. 969, Praha 1 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu dokumentů pro zrušení plné moci a nastavení
příkazu k administraci pro služby přímého bankovnictví

2932/72
93P

Změna osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
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" stanovení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih Ing.
Miroslavu Janečkovi s účinnosti od 15.7.2016 dle doplněné důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platovéhom výměru

2933/72
95P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava zpevněných
ploch parc. č. 462/1, k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 81.16 "Oprava
zpevněných ploch parc. č. 462/1, k.ú. Hrabůvka“ 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
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
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2. Ing. Petra Balková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Petra Balková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 81.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 04. 08. 2016
2934/72
96P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Rekonstrukci hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 83.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Rekonstrukci hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les" 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 a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
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. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Adam Rykala, člen rady 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 této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 83.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 18. 08. 2016

2935/72
97P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Rekonstrukci hřiště při ZŠ Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 82.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Rekonstrukci hřiště při ZŠ Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh" dle § 25 v návaznosti na ust. §
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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 a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
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. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Adam Rykala, člen rady 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 této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 82.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 18. 08. 2016
2936/72
98P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Generální oprava
střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23, OstravaHrabůvka“ VZ 58.16
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 58.16 na „Generální oprava
střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka“ o
vyloučení uchazeče:
- MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 27776506,
- BASE IC, s.r.o.,Stará 1470/6, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 25386433,
- UNIREKON s.r.o., 28. října 961/279, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ: 03256162,
- Jan Kovář, Těšínská 1115, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 18478425,
- CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 25886550,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě.
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 58.16 na „Generální oprava
střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka“ o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem TURČINA s.r.o., se sídlem Havířov Prostřední Suchá, Budovatelů 771/1, PSČ 735 64, IČ: 25886550 za nabídkovou cenu 489.615,00 Kč bez DPH
a lhůtou realizace 32 kalendářních dnů
a
jako druhým v pořadí
s uchazečem MILIMEX s.r.o.- organizační složka, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 648/38,
PSČ 709 00, IČ: 29454379 za nabídkovou cenu 488.530,00 Kč bez DPH a lhůtou realizace 35 kalendářních
dnů.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit smlouvu o dílo k VZ 58.16 "Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro
bytový dům na ul. Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka“.
Termín: 30. 06. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem k VZ 58.16 „Generální oprava střechy včetně zateplení a
provedení nové VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 08. 07. 2016
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 58.16 "Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové
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VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 10. 08. 2016
2937/72
99P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Generální oprava střechy
včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les
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 59.16 "Generální oprava střechy
včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les" o vyloučení
uchazeče:
- MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 27776506,
- Jan Kovář, Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 18478425,
- MILIMEX s.r.o.-organizační složka, Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 29454379,
- MGL střechy s.r.o., U Bašty 1793/2, 748 01 Hlučín, IČO: 27793052,
- CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 25357603,
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 59.16 "Generální
oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2, Ostrava-Bělský
Les" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 25886550, za nabídkovou cenu
Kč 1.214.016,00 bez DPH, tj. Kč 1.396.118,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů od zahájení
díla,
- jako druhým v pořadí s uchazečem THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO:
42766991, za nabídkovou cenu Kč 1.535.480,00 bez DPH, tj. Kč 1.765.802,00 vč. DPH a s lhůtou realizace
46 kalendářních dnů od zahájení díla
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 59.16 "Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové
VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 31. 08. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
59.16 "Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2,
Ostrava-Bělský Les"
Termín: 08. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
59.16 "Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2,
Ostrava-Bělský Les"
Termín: 15. 07. 2016

2938/72
100P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna oken a oprava
meziokenních vložek pavilónu A, ul. Mjr. Nováka 34, 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 70.16 „Výměna oken a oprava
meziokenních vložek pavilónu A, ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava - Hrabůvka“ o vyloučení uchazeče:
- S-O-D Holding s.r.o., sídlem Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné, IČ: 26830272
- TERNO FIREK, s.r.o., sídlem Pobialova 23/1432, 701 00 Ostrava - Mar. Ostrava, IČ: 26847221
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 70.16 „Výměna
oken a oprava meziokenních vložek pavilónu A, ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava - Hrabůvka" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- Bohumínská stavební, s.r.o., sídlem Čs. armády 505, 735 81 Bohumín, IČO: 29392918, za nabídkovou
cenu Kč 1.267.674,80 bez DPH, tj. Kč 1.533.886,51 vč. DPH a s lhůtou realizace 19 kalendářních dnů od
zahájení díla.
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 70.16 „Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu A, ul.
Mjr. Nováka 34, Ostrava - Hrabůvka
Termín: 31. 08. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
70.16 „Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu A, ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava - Hrabůvka
Termín: 08. 07. 2016
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JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
70.16 „Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu A, ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava - Hrabůvka
Termín: 15. 07. 2016
2939/72
101P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava přístupových schodišť
a rampy v areálu objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 66.16 "Oprava přístupových schodišť a rampy
v areálu objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice" z důvodu, že zadavatel přijal pouze 2 nabídky od jednoho
uchazeče Dobré stavby, s.r.o., přičemž dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 66.16 vyplývající z usnesení
Termín: 24. 06. 2016

2940/72
103P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)
projektové dokumentace "Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb Ostrava-Jih"

- Zpracování

Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 86.16 Zpracování projektové
dokumentace "Dětské hřiště ul. Čujkovova, 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 a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
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. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Věra Válková, místostarostka 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 této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 86.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 18. 08. 2016
2941/72
104P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03
Parkoviště a komunikace"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 85.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace"
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 a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
jmenuje
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komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
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. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Věra Válková, místostarostka 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 této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 85.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 18. 08. 2016
2942/72
105P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, na
ul. Jugoslávská v k. ú. Zábřeh nad Odrou"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 84.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, na ul. Jugoslávská v k. ú.
Zábřeh nad Odrou" 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 a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
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. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Věra Válková, místostarostka 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 této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 84.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 18. 08. 2016
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2943/72
106P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Vývoz, vyčištění a návoz písku do
pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih “ VZ 26.16
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené upravené důvodové
zprávy tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 26.16 na „Vývoz, vyčištění a návoz
písku do pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih “o vyloučení uchazeče:
- Ing. Arnošt Ulman, U Lesa 1621, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ:41026659
z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 26.16 na „Vývoz, vyčištění a
návoz písku do pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih “o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
rámcové smlouvy o dílo s uchazečem Profistav-elektro s.r.o., se sídlem Středulinského 966/26,703 00
Ostrava - Vítkovice, IČ: 28644484 s nabídkovou cenou za " vývoz a vyčištění 1 m³ písku z pískovišť v
městském obvodu Ostrava-Jih" 1.500,00 Kč bez DPH a s nabídkovou cenou za" návoz a vyčištění 1 m³ písku
z pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih" 1.150,00 Kč bez DPH.
a jako druhým v pořadí s uchazečem ŠÍP STAVING s.r.o., ul. Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČ: 25385755 s nabídkovou cenou za "vývoz a vyčištění 1 m³ písku z pískovišť v městském obvodu
Ostrava-Jih" 1.650,00 Kč bez DPH a s nabídkovou cenou za "návoz a vyčištění 1 m³ písku z pískovišť v
městském obvodu Ostrava-Jih" 1.190,00 Kč bez DPH.
ukládá
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit rámcovou smlouvu o dílo k VZ 26.16 „Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v městském
obvodu Ostrava-Jih “.
Termín: 30. 06. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit rámcovou smlouvu o dílo s vybraným uchazečem k VZ 26.16 „Vývoz, vyčištění a návoz písku do
pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih “.
Termín: 08. 07. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 26.16 „Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v
městském obvodu Ostrava-Jih “.
Termín: 03. 08. 2016

2944/72
107P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního
zařízení v MŠ Výškovická 120, Ostrava-Zábřeh" VZ 62.16
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 62.16 na „Oprava sociálního zařízení
v MŠ Výškovická 120, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
-B&P INTERIÉRY s.r.o., Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava,IČ: 25392077,
-ŠÍP STAVING s.r.o., ul. Kpt. Vajdy 3047/20,700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 25385755,
-ČESTAV PLUS, s.r.o., č.ev. 60, 739 14 Ostravice,IČ: 28587014,
-Ing. Miroslav Pytel, Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 18110592,
z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 62.16 na „Oprava sociálního
zařízení v MŠ Výškovická 120, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s
uchazečem Zdeněk Hybner, se sídlem Kosmická 1723/2 ,708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 15495809 za
nabídkovou cenu 545.020,00 Kč bez DPH a lhůtou realizace 32 kalendářních dnů a jako druhým v pořadí s
uchazečem Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505,735 81 Bohumín - Starý Bohumín, IČ:
29392918 za nabídkovou cenu 652.486,00 Kč bez DPH a lhůtou realizace 35 kalendářních dnů.
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit smlouvu o dílo k VZ 62.16 "„Oprava sociálního zařízení v MŠ Výškovická 120, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 30. 06. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem k VZ 62.16 „Oprava sociálního zařízení v MŠ Výškovická 120,
Ostrava-Zábřeh"
Termín: 08. 07. 2016
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 62.16„Oprava sociálního zařízení v MŠ Výškovická 120, OstravaZábřeh"
Termín: 03. 08. 2016
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2945/72
108

Dohoda o započtení vzájemných pohledávek
Rada městského obvodu
a souhlasí
s uzavřením Dohody o započtení vzájemných pohledávek mezi statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih a Milanem André, IČ: 15496228 se sídlem Rottrova 2801/2, 700 30 Ostrava - Zábřeh,
za podmínky uznání závazku ve výši 12.797,40 Kč ze strany p. Milana Andrého.

2946/72
109

Ukončení dohody o výkonu údržby nemovitých věcí, lokalita Drůbeží, k.ú. Výškovice u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Dohodu o výkonu údržby nemovitých věcí č. 44/014/245/15/Dzi ze dne 20.7.2005, a to pozemku
parc.č. 835 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, na kterém se nachází rybník včetně
jeho břehů a hrází, pozemku parc.č. 836 ostatní plocha, neplodná půda, který tvoří hráz rybníku a části
pozemku parc.č. 841/1 o výměře 2693 m², na které se nachází napouštěcí rybník a zeleň, v k.ú. Výškovice
u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih,
dohodou ke dni 30.6.2016 a uzavřít s panem Karlem Cahou, bytem Staňkova 26/239, 700 30 Ostrava Výškovice Dohodu o ukončení výkonu údržby nemovitých věcí, ve znění přílohy tohoto materiálu

2947/72
110

Pronájem prostor v objektu na ul. Lužická 591/4 v Ostravě - Výškovicích
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o pronájmu prostor ve II. NP pavilonu A2 objektu č.p. 591 občanská vybavenost, který je součástí pozemku
parc.č.st. 793/13 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. Lužická 4/591 v Ostravě Výškovicích, o výměře 251,82 m2, spolku MIKASA z.s., se sídlem Lumírova 523/28, 700 30 OstravaVýškovice, IČ: 22832386, za účelem poskytování sociálních služeb denního stacionáře pro děti a mládež s
kombinovaným postižením a autismem, s výší nájemného 200 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou,
II.
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní se spolkem MIKASA z.s., se sídlem Lumírova 523/28, 700
30 Ostrava-Výškovice, IČ: 22832386, z důvodu vyřizování změny účelu užívání předmětných prostor, v
rozsahu předloženého znění

2948/72
111P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce VZT ve
školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení
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 veřejnou zakázku na stavební práce VZ 71.16
"Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného
vybavení" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- TEMEX , spol. s r. o., Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 42767873, za nabídkovou cenu Kč
1.462.331,04 bez DPH, tj. Kč 1.769.420,56 vč. DPH a s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů od zahájení
díla,
- jako druhým v pořadí s uchazečem Finezza facility s.r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČO: 29398096, za nabídkovou cenu Kč 1.430.546,00 bez DPH, tj. Kč 1.730.961,00 vč. DPH a s lhůtou
realizace 59 kalendářních dnů od zahájení díla
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 71.16 "Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23,
Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení"
Termín: 31. 08. 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
71.16 "Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného
vybavení"
Termín: 08. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
71.16 "Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného
vybavení"
Termín: 15. 07. 2016

2949/72
112P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava dlažby a obkladů v
kuchyni MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
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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 65.16 "Oprava dlažby a obkladů v
kuchyni MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice" o vyloučení uchazeče:
- VASTAV Morava družstvo, Krásnopolská 106/68, 725 26 Ostrava-Krásné Pole, IČO: 02570653,
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 65.16 "Oprava
dlažby a obkladů v kuchyni MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:
- ŠÍP STAVING s.r.o., Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 25385755, za nabídkovou cenu Kč
341.324,00 bez DPH, tj. Kč 413.002,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 28 kalendářních dnů od zahájení díla,
- jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Miroslav Pytel, Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava-Mariánské
Hory, IČO: 18110592, za nabídkovou cenu Kč 370.450,00 bez DPH, tj. Kč 448.245,00 vč. DPH a s lhůtou
realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla
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 65.16 "Oprava dlažby a obkladů v kuchyni MŠ Staňkova, OstravaVýškovice"
Termín: 31. 08. 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
65.16 "Oprava dlažby a obkladů v kuchyni MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice"
Termín: 08. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
65.16 "Oprava dlažby a obkladů v kuchyni MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice"
Termín: 15. 07. 2016
2950/72
113P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního
zařízení ŠD při ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh" VZ 67.16
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 67.16 „Oprava sociálního zařízení ŠD
při ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
- G&G Building s.r.o., 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava- Hulváky, IČ: 27784231;
- Vítězslav Štencel, Olomoucká 171, 747 57 Slavkov, IČ: 68932961;
- Bohumínská stavební s.r.o., Čs. armády 505, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín, IČ: 29392918;
- ŠÍP STAVING s.r.o., ul. Kpt. Vajdy 3047/20, Ostrava-Zábřeh, IČ: 25385755;
z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 67.16 na „Oprava sociálního
zařízení ŠD při ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem Ing. Miroslav Pytel, se sídlem Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ:
18110592 za nabídkovou cenu 1.250.000,00 Kč bez DPH a lhůtou realizace 42 kalendářních dnů a jako
druhým v pořadí s uchazečem B&P INTERIÉRY s.r.o., se sídlem Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava,
IČ: 25392077 za nabídkovou cenu 1.250.000,00 Kč bez DPH a lhůtou realizace 55 kalendářních dnů.
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit smlouvu o dílo k VZ 67.16 "„Oprava sociálního zařízení ŠD při ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 30. 06. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem k VZ 67.16 „Oprava sociálního zařízení ŠD při ZŠ Horymírova,
Ostrava-Zábřeh"
Termín: 08. 07. 2016
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 67.16„Oprava sociálního zařízení ŠD při ZŠ Horymírova, OstravaZábřeh"
Termín: 03. 08. 2016

2951/72
114P

Předběžné oznámení dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., VZ 91.16 Dodávka 3 kusů os. motor.
vozidla, 1 kus motor. vozidla pro přepr. 8 os., 1 kus motor. voz. užit.–valník, 1 kus motor.
vozidla užit.–trojstranný sklápěč, 2 kusy motor. vozidla užit. víceúčel.
Rada městského obvodu
rozhodla
o uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 91.16 "Dodávka 3 kusů
osobního motorového vozidla, 1 kus motorového vozidla pro přepravu 8 osob, 1 kus motorového vozidla
užitkového – valník, 1 kus motorového vozidla užitkového – trojstranný sklápěč, 2 kusy motorového vozidla
užitkového víceúčelového"
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ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené se zveřejněním předběžného oznámení VZ 91.16
Termín: 30. 06. 2016
2952/72
115P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zajištění a provádění úklidových
prací v objektu Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 76.16 "Zajištění a
provádění úklidových prací v objektu Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka“ 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. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 76.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 04. 08. 2016

2953/72
116

Příspěvek na zkrášlení okolí obydlí bytových domů - Pravidla pro poskytnutí daru na nákup
rostlin
Rada městského obvodu
rozhodla
schválit "Pravidla pro poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin" s doplněním

2954/72
117

Příspěvek na zkrášlení okolí obydlí bytových domů - darovací smlouva
Rada městského obvodu
rozhodla
svěřit pravomoc rozhodovat o uzavírání darovacích smluv dle "Pravidel pro poskutnutí daru na nákup
okrasných rostlin" Ing. et. Ing. Jindřichu Haverlandovi, Ph.D. vedoucímu odboru dopravy a komunálních
služeb.
rada rozhodla zmocnit Ing. et. Ing. Jindřicha Haverlanda, Ph.D., k podpisu darovacích smluv dle Pravidel
pro poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin
dar ve výši 1000Kč

2955/72
118

Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká
Rada městského obvodu
souhlasí
s přenecháním části pozemku p.p.č. 654/67 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 8.136
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, užívaného na základě Nájemní smlouvy č. 7/014/683/09 ve znění dodatků FC
OSTRAVA-JIH, z.s., IČ 703 12 966, se sídlem Krasnoarmějců 2283/26a, Ostrava-Zábřeh, 700 30 Ostrava, do
užívání třetí straně, a to Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci, IČ: 73184560, se sídlem
Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka 1439/4, okres Ostrava-město, PSČ 70030,
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- dne 17.6.2016 a 21.6.2016 za účelem konání akce „EURO 2016 – projekce zápasu ČR“, bezúplatně
- ve dnech 12.7.,9.8. a 6.9. 2016 za účelem konání akce „Letní kino“, bezúplatně
2956/72
119P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)
projektových dokumentací pro opravy v nebytových objektech

- Zpracování

Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 95.16 "Zpracování projektových
dokumentací pro opravy v nebytových objektech“ 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 a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 95.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy v jednotlivých dílčích částech této veřejné zakázky
Termín: 16. 09. 2016
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
92P

Návrh na jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského
1, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
jmenuje
Mgr. Pavla Pracného na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský
Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizace s účinnosti od 1.9.2016
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc.Martina Bednáře k podpisu jmenovacího dekretu

94P

Odstranění přilehlých teras, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
souhlasí
s vyplacením pozastávky ve výši 17 372 Kč dle čl. IV. odst. 15. SoD č. 4/034/026/2015, evidenční číslo
15/481/INV zhotoviteli Andrej Holub, se sídlem Tolstého 1809/12, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 106
34 541, v termínu: červen 2016.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny potřebné úkony související s vyplacením pozastávky ve výši 17 372 Kč.
Termín: 30. 06. 2016
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Tiskové opravy
TO

Oprava usnesení č. 2609/65 ze dne 2. 5. 2016
Rada městského obvodu
schvaluje
opravu lokality u návrhu nájemní smlouvy, která je přílohou usnesení č. 2609/65 ze dne 2. 5. 2016, kterým
byl schválen pronájem pozemku p.č.st. 1147 o výměře 23 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Prodejny, paní Danuši Zabdeřové, bytem Provaznická 1220/70, Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s
výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45 Kč/m2/rok, za účelem užívání pozemku pod stavbou garáže a
uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

TO

Předání hmotného movitého majetku příspěvkovým organizacím, které jsou zřízeny Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 572 735,35
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 1 284 693,30
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 479 640,37
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 882 979,35
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 1 867 207,67
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 579 143,70
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 571
973,05 dle důvodové zprávy
souhlasí
s dodatkem č. 1 k příloze č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23,
příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizace, Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace, Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové organizace, Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit dodatek č. 1 k příloze č. 3 ke zřizovací listině Základní
školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy OstravaHrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace, Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27,
příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace, Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace,
Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, Základní školy Ostrava-Hrabůvka,
Provaznická 64, příspěvkové organizace
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