
Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

Usnesení

17. schůze rady městského obvodu

konané dne 08.07.2019

0313/RMOb-Svi/1822/17a
n

S
”

0341/RMOb-Svi/1822/17

  

Ing. Radim Smetana Ing. Daniel Žitník

starosta místostarosta

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čisel ze dne: 08.07.2019

číslo usnesení Materiál Název

0341/RMOb-SVi/1822/17 RMOb/0070/19 Schválení programu

0313/RMOb-Svi/ 1822/ 17 RMOb/032 1/ 19 Dodávka a instalace klimatizace V budově Úřadu

městského obvodu Svinov na Bílovecké 69/48 V

Ostravě - Svinově

03 14/RMOb-Svi/ 1822/ 17 RMOb/0324/19 Návrh záměru výpůjčky části pozemku parc. č.

802/68 V k. ú. Svinov, obec Ostrava

0315/RMOb-SVi/1822/17 RMOb/0343/19 Dodávka stolů, židlí a transportních vozíků pro

novou víceúčelovou halu V Ostravě - Svinově

0316/RMOb-SVi/1822/17 RMOb/0345/19 Návrh na vydání stanoviska k přijetí daru

nemovitých věcí V k. ú. Svinov, obec Ostrava

0317/RMOb-SVi/1822/17 RMOb/0349/19 Petice ze dne 17.06.2019 a návrh nájejí odpověď

0318/RMOb-SVi/1822/17 RMOb/0355/19 Návrh rozhodnutí na uzavření rámcové smlouvy o

dílo na provádění údržby dopravního značení a

informačního systému názvů ulic a místních cílů V

městském obvodu Svinov V roce 2019-2021

0319/RMOb-SVi/ 1822/ 17 RMOb/0356/19 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské

sítě a právu provést stavbu “Ostrava, Poruba

2981/2, přeložka VNk”

0320/RMOb-SVi/ 1822/ 17 RMOb/0357/19 Návrh na uzavření nájemní smlouvy

0321/RMOb-Svi/ 1822/ 17 RMOb/0358/19 Novela směrnice o evidenci daně z přidané hodnoty

0322/RMOb-Svi/ 1822/ 17 RMOb/0359/19 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské

sítě a smlouvy o právu provést stavbu

1 10 10_078345_MIMO2X2_163_TM_T_OSYPE_O

K

0323/RMOb-SVi/ 1822/ 17 RMOb/0360/19 Vyjádření k záměru „Propojení Francouzská -

Rudná“

0324/RMOb-SVi/1822/17 RMOb/0361/19 Rozpočtové opatření - dotace na výkon sociální

práce

0325/RMOb-Svi/ 1822/ 17 RMOb/0362/19 Návrh na uzavření dohody o splátkách

0326/RMOb-Svi/ 1822/ 17 RMOb/0363/19 Návrh rozhodnutí na uzavření smlouvy o dílo na

veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

“Workoutové hřiště na ul. E. Rošického“

0327/RMOb-Svi/ 1822/ 17 RMOb/0364/19 Zápis ze schůze komise investiční a grantové

0328/RMOb-Svi/ 1822/ 17 RMOb/0365/19 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s

názvem: “Sanace hydroizolace suterénu bytového

domu č.p. 118 na ulici Bílovecké v

Ostravě-Svinově“

0329/RMOb-Svi/ 1822/ 17 RMOb/0366/19 Návrh společného nájmu části pozemku parc. č.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

211, zahrada, V k.ú. Svinov, obec Ostrava

0330/RMOb-SVi/ 1822/ 17 RMOb/0367/19 Návrh výpůjčky pozemků na ulici Květinová,

užívaných jako předzahrádky u řadových domů

0331/RMOb-SVi/1822/17 RMOb/0368/19 Návrh výpůjčky pozemků na ulicích Elzy

Trioletové, Marie Kudeříkové a Janského,

užívaných jako předzahrádky u řadových domů

0332/RMOb-Svi/ 1822/ 17 RMOb/0369/19 Návrh stanoviska k projektové dokumentaci pro

společné územní a stavební řízení stavby „Přístavba

venkovního skladu Hornbach Ostrava-Svinov“

0333/RMOb-Svi/ 1822/ 17 RMOb/0370/19 Návrh výpůjčky pozemků na ulici Urbaníkova, V

Závětří, Oty Pavla a Josefa Kainara, užívaných jako

předzahrádky u řadových domů

0334/RMOb-Svi/ 1822/ 17 RMOb/0371/19 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce

0335/RMOb-Svi/1822/17 RMOb/0372/19 Zapojení příspěvkové organizace ZS a MŠ

Ostrava-Svinov, p.o. do projektu Otevřená škola II

0336/RMOb-SVi/1822/17 RMOb/0373/19 Návrh stanoviska k žádosti o souhlas s přechodnou

úpravou provozu a k návrhu vedení objízdné trasy

0337/RMOb-Svi/ 1822/ 17 RMOb/0374/19 Návrh na zahájení výběrového řízení veřejné

zakázky malého rozsahu s názvem: „Zajištění

světelné vánoční výzdoby V městském obvodě

Svinov V období od 24. 11. 2019 do 06. 01. 2020“

0338/RMOb-SVi/ 1822/ 17 RMOb/0375/19 Návrh na zahájení výběrového řízení veřejné

zakázky malého rozsahu s názvem: „Provádění

zimní údržby místních komunikací III. třídy V MOb

Svinov V období od 01. 11. 2019 do 31. 03. 2020“

0339/RMOb-SVi/ 1822/ 17 RMOb/0376/19 Návrh na zahájení výběrového řízení veřejné

zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka

nábytku pro ZŠ a MS Ostrava-Svinov, p. o.“ a

návrh na jmenování komise pro otevírání obálek

0340/RMOb-Svi/ 1822/ 17 RMOb/0380/ 19 Návrh na přímé zadání veřejné zakázky

RMOb/0070I18

Schválení programu

Usnesení číslo: 0341IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1) schvaluje

program 17. schůze Rady městského obvodu Svinov konané dne 8.7.2019 s

úpravou

Vyřizuje: Dagmar Juráčková,

administrativní pracovník

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

RMOb/0321I19 ,

Dodávka a instalace klimatizace v budově Uřadu městského obvodu Svinov na

Bílovecké 69148 v Ostravě - Svinově

Usnesení číslo: 0313IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1) projednala

návrh na zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: “Dodávka a

instalace klimatizace V budově Úřadu městského obvodu Svinov na Bílovecké 69/48 V Ostravě

- SvinověŽ dle příloh č. 1 - 5 předloženého materiálu

2) rozhodla

zveřejnit na profilu zadavatele otevřenou výzvu k podání cenové nabídky veřejné zakázky

malého rozsahu s názvem: “Dodávka a instalace klimatizace V budově Úřadu městského

obvodu Svinov na Bílovecké 69/48 V Ostravě - Svinověw, V rozsahu dle příloh č.2 - 5

předloženého materiálu

Vyřizuje: Hynek Plucnar,

správce bytového a nebytového fondu

3) jmenuje

komisi pro otevírání obálek s cenovými nabídkami veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

“Dodávka a instalace klimatizace v budově Úřadu městského obvodu Svinov na Bílovecké

69/48 V Ostravě - Svinově

členové komise:

1. Ing. Radim Smetana

2. Ing. Tomáš Mužík

3. Hynek Plucnar

náhradníci:

1. Ing. Daniel Žitník

2. Ing. Eduard Dvorský

3. Ing. Lenka Samková

4) ukládá

odboru financí a správy majetku vyhodnotit doručené cenové nabídky veřejné zakázky malého

rozsahu s názvem: “Dodávka a instalace klimatizace V budově Úřadu městského obvodu

Svinov na Bílovecké 69/48 V Ostravě - Svinověa“ a předložit radě návrh na zadání této veřejné

zakázky

Vyřizuje: Hynek Plucnar,

správce bytového a nebytového fondu

RMOb/0324I19

Návrh záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 802/68 v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 0314IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1) rozhodla

o záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 802/68, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 184 m2

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

a 241 m2 V k. ú. Svinov, obec Ostrava za účelem užívání jako předzahrádky, na dobu neurčitou,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

RMOb/0343I19

Dodávka stolů, židlí a transportních vozíků pro novou víceúčelovou halu v Ostravé -

Svinově

Usnesení číslo: 0315/RMOb-Svi/1822/17

Rada městského obvodu

1)

2)

3)

4)

projednala

návrh na zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

“Dodávka stolů, židlí atransportních vozíků pro novou víceúčelovou haluv Ostravě -

Svinověa“

rozhodla

zveřejnit na profilu zadavatele otevřenou výzvu k podání cenové nabídky veřejné zakázky

malého rozsahu s názvem: “Dodávka stolů, židlí a transportních vozíků pro

novou víceúčelovou haluv Ostravě - Svinově“, dle příloh č. 2, 5, 6, 7, 8, 9 předloženého

materiálu

Vyřizuje: Hynek Plucnar,

správce bytového a nebytového fondu

jmenuje

komisi pro otevírání doručených obálek s cenovými nabídkami veřejné zakázky malého

rozsahu s názvem: “Dodávka stolů, židlí a transportních vozíků pro novou víceúčelovou halu v

Ostravě - Svinově

členové komise:

1. Ing. Radim Smetana

2. Ing. Eduard Dvorský

3. Hynek Pluenar

náhradníci:

1. Ing. Michal Lach

2. Ing. Lenka Samková

3. Ing. Tomáš Mužík

ukládá

odboru financí a správy majetku vyhodnotit doručené cenové nabídky veřejné zakázky malého

rozsahu s názvem: “Dodávka stolů, židlí a transportních vozíků pro novou víceúčelovou halu v

Ostravě - Svinově“ a předložit radě návrh na zadání této veřejné zakázky

Vyřizuje: Hynek Plucnar,

správce bytového a nebytového fondu

 

V souladu s nařízením EU 2016/6793, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

RMOb/0345119

Návrh na vydání stanoviska k přijetí daru nemovitých věcí v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 0316/RMOb-Svi/1822/17

Rada městského obvodu

1) projednala

žádost statutárního města Ostravy, odboru majetkového, o stanovisko k přijetí daru nemovitých

věcí, a to pozemků:

' parc. č. 3754/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 272 m2

' parc. . 3744/ 10, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 383 m2

' parc. . 3075/97, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 142 m2

' parc. . 3075/98, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 166 m2

' parc. . 3071/12, ostatní plocha, zeleň o výměře 198 m2

vše V k. ú. Svinov, obec Ostravaz vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ 708 90 692, 28.

října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, s právem hospodaření pro Správu silnic

Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 000 95 711, Úprkova 795/1, Přívoz, 702

00 Ostrava

(
$
(

(
$
(

(
$
(

(
$
(

2) vydává

souhlasné stanovisko k přijetí daru nemovitých věcí, a to pozemků:

' parc. . 3754/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 272 m2

' parc. . 3744/10, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 383 m2

' parc. . 3075/97, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 142 m2

' parc. . 3075/98, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 166 m2

' parc. č. 3071/12, ostatní plocha, zeleň o výměře 198 m2

vše V k. ú. Svinov, obec Ostravaz vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ 708 90 692, 28.

října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, s právem hospodaření pro Správu silnic

Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 000 95 711, Úprkova 795/1, Přívoz, 702

00 Ostrava s následným svěřením městskému obvodu Svinov

(
$
(

(
$
(

(
$
(

(
$
(

Vyřizuje: Bohuslava Figarová,

pracovník smluvních vztahů

3) ukládá

starostovi požádat statutární město Ostravu o svěření správy nemovitosti, ato pozemku parc. č.

3746/7, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 77 m2 V k. ú. Svinov, obec Ostrava

Vyřizuje: Ing. Radim Smetana,

starosta

RMOb/0349I19

Petice ze dne 17.06.2019 a návrh na její odpověď

Usnesení číslo: 0317/RMOb-Svi/1822/17

Rada městského obvodu

1) projednala

petici doručenou statutárnímu městu Ostravě, městskému obvodu Svinov dne 17.06.2019, č.j.

SVI 2196/2019/OOVSSKIUMag, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

2) trvá

na svém usnesení č. 0078/RMOb-Svi/ 1822/4 ze dne 07.01.2019

3) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Svinov schválit text odpovědi na petici občanů doručenou

dne 17.06.2019, č.j. SVI 2196/2019/OOVSSKK/Mag, který je přílohou č. 3 předloženého

materiálu

4) ukládá

starostovi předložit návrh dle bodu 3 tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského

obvodu Svinov

Vyřizuje: lng. Radim Smetana, T: 11.09.2019

starosta

5) ukládá

odboru financí a správy majetku vyrozumět petiční výbor o termínu projednání požadavků

uvedených V petici doručené dne 17.06.2019. č.j. SVI 2196/2019/OOVSSKIUMag

Vyřizuje: Ing. Tomáš Mužík, T: 16.07.2019

vedoucí odboru financí a správy majetku

RMOb/0355I19

Návrh rozhodnutí na uzavření rámcové smlouvy o dílo na provádění údržby

dopravního značení a informačního systému názvů ulic a místních cílů v městském

obvodu Svinov v roce 2019-2021

Usnesení číslo: 0318IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1) projednala

Zápis o otevírání obálek á Zápis o posouzení a hodnocení cenových nabídek veřejné zakázky

malého rozsahu s názvem “Údržba dopravního značení a informačního systému názvů ulic a

místních cílů V MOb Svinov 2019—21”, které jsou přílohou č. 2 a 3 předloženého materiálu

2) rozhodla

zadat společnosti KOPEČNÝ K+K, sro se sídlem Antošovická 391/ 100b, Koblov, 711 00

Ostrava, IČ 26847647 veřejnou zakázku malého rozsahu na provádění údržby dopravního

značení a informačního systému názvů ulic a místních cílů V městském obvodu Svinov v roce

2019-2021, V rozsahu dle cenové nabídky, doručené dne 24.06.2019, č. j.

SVI 2340/2019/OFSM/Sol za ceny nejvýše přípustné, uvedené V doručené cenové nabídce a

uzavřít s tímto uchazečem rámcovou smlouvu o dílo

Vyřizuje: Ilona Soldánová,

pracovník majetku a smluvních vztahů

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

RMOb/0356119

Návrh na uzavření smlouvy o budouci smlouvě o zřízení věcného břemene -

služebnosti inženýrské sítě a právu provést stavbu “Ostrava, Poruba 2981/2, přeložka

VNk"

Usnesení číslo: 0319/RMOb-Svi/1822/17

Rada městského obvodu

1)

2)

3)

4)

projednala

žádost společnosti NOVPRO FM, s.r.0., se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, IČ

28633504, která zastupuje na základě plné moci společnost ČEZ Distribuce, as., se sídlem

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 o zřízení věcného břemene a

souhlas se stavbou “Ostrava, Poruba 2981/2, přeložka VNk”

souhlasí

se vstupem na pozemek, s umístěním a realizací zařízení distribuční soustavy - zemního

optického kabelu V části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného

městskému obvodu Svinov parc. č. 802/387 - ostatní plocha, jiná plocha V k. ú. Svinov, obec

Ostrava pro investora stavby ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV -

Podmokly, IČ 24729035, za podmínky, že povrch pozemku bude po ukončení prací uveden do

původního stavu

rozhodla

zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku ve vlastnictví statutárního

města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Svinov parc. č. 802/387 - ostatní plocha, jiná

plocha V k. ú. Svinov, obec Ostrava V rozsahu, který je vyznačen pro účely smlouvy o budoucí

smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a právu provést stavbu ve

výkresu “Situace, č. výkresu: I“, a který bude po dokončení stavby vymezen ve smlouvě o

zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě geometrickým plánem, pro oprávněného

- společnost ČEZ Distribuce, as., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV — Podmokly, IČ

24729035 za účelem realizace a provozování podzemního optického kabelu dle zásad,

schválených usnesením Rady městského obvodu Svinov č. 1667/RMOb-Svi/ 1418/95 ze dne

11. 9. 2017, na dobu životnosti podzemního optického kabelu za jednorázovou úplatu ve

výši 800 Kč + DPH V zákonné výši za běžný i započatý metr délky trasy kabelu

rozhodla

do doby geometrického zaměření věcného břemene uzavřít s investorem stavby společností

ČEZ Distribuce, as., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a o právu

provést stavbu k části pozemku parc. č. 802/387 - ostatní plocha, jiná plocha V k. ú. Svinov,

obec Ostrava, V rozsahu dle bodu 3) tohoto usnesení, podle níž bude smlouva o zřízení věcného

břemene uzavřena do 90 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně souhlasu

stavebního úřadu s užíváním stavby dle bodu 2) usnesení

Vyřizuje: Oldřich Dolák, T: 31.07.2019

pracovník investic, dotací

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

RMOb/0357I19

Návrh na uzavření nájemní smlouvy

Usnesení číslo: 0320IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1) projednala

žádost Jiřího Šnejdara, předsedy Tělovýchovné Jednoty Vítkovice - Svinov 2.5., se sídlem

Svinov, IČ 41035828, o pronájem části pozemku parc. č. 1011/1 o celkové výměře 4 m2 za

účelem umístění 2 ks reklamních zařízení sponzorů Tělovýchovné Jednoty Vítkovice — Svinov

zs., ovelikosti reklamní plochy 1m X 2m, kopie žádosti je přílohou č. 2 předloženého

materiálu

2) rozhodla

na straně pronajímatele uzavřít s Tělovýchovnou jednotou Vítkovice - Svinov z.s., se sídlem

Svinov, IČ 41035828 nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 1011/1 ostatní

plocha, sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře 4 m2 V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za

nájemné ve výši 500 Kč/rok + DPH V zákonné stanovené Výši, za účelem umístění a

provozování 2 ks volně stojích neosvětlených reklamních zařízení, kotvených do terénu, o

velikosti reklamní plochy 1m X 2m, na dobu neurčitou a uzavřít s ním nájemní smlouvu dle

přílohy č. 3 předloženého materiálu

Vyřizuje: Ilona Soldánová,

pracovník majetku a smluvních vztahů

RMOb/0358I19

Novela směrnice o evidenci daně z přidané hodnoty

Usnesení číslo: 0321IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1) projednala

návrh Směrnice č. 4/2019 o evidenci daně z přidané hodnoty

2) schvaluje

Směrnici č. 4/2019 o evidenci daně z přidané hodnoty dle přílohy

Vyřizuje: Ing. Tomáš Mužík,

vedoucí odboru financí a správy majetku

RMOb/0359I19

Návrh na uzavření smlouvy o budouci smlouvě o zřízení věcného břemene -

služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu

11010_078345_M|M02x2_163_TM_T_OSYPE_OK

Usneseni číslo: 0322IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1) projednala

žádost společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r.o., se sídlem Příčná

2828/10, 746 01 Opava, IC 43964435, která zastupuje na základě plné moci společnost Ceská

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

2)

3)

4)

telekomunikační infrastruktura as., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ

04084063, o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti

inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu

1 1010_078345_MIM02x2_163_TM_T_OSYPE_OK

souhlasí

se vstupem na pozemky, s umístěním a realizací podzemního komunikačního vedení veřejné

komunikační sítě V částech pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených

městskému obvodu Svinov:

parc. . 3755/ 1— ostatní plocha, jiná plocha

parc. 3785/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace

parc. 3746/1 - ostatní plocha, jiná plocha

parc. 3778/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace

parc. 3778/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace

parc. 3778/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace

parc. . 3770/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace

parc. . 3750/2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc. č. 3746/9 - ostatní plocha, jiná plocha

vše V k. ú. Svinov, obec Ostrava pro investora stavby: Česká telekomunikační infrastruktura

a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 — Žižkov, IČ 04084063
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souhlasí

se zvláštním užíváním - protlakem místních komunikací III. a IV. třídy na pozemcích:

parc. . 3785/10 - chodník

parc. . 3778/10 - komunikace pro parkoviště autobusů

parc. . 3770/10 - parkoviště autobusů

parc. . 3750/2 - zelená plocha

parc. . 3746/9 - zelená plocha

se zvláštním užíváním - prokopáním částí pozemků:

parc. č. 3755/1 - zelená plocha

parc. . 3746/1 - zelená plocha

parc. . 3778/17 - chodník

parc. č. 3778/16 - chodník

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné

komunikační sítě tj. 2 trubek HDPE, mikrotrubičky a optického vedení v rámci stavby s

názvem ”11010_078345_MIM02X2_163_TM_T_OSYPE_OK” za podmínek, že:

1. výkopový a stavební materiál nebude uložen na povrchu komunikací, průchod a průjezd

bude po celou dobu stavby zachován,

2. znečištění komunikace stavbou bude neprodleně odstraňováno,

3. povrchy dotčených nezastavěných pozemků budou uvedeny do původního stavu,

(
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$
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(
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rozhodla

zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem pozemků ve vlastnictví statutárního

města Ostravy, svěřených městskému obvodu Svinov parc. č. 3755/1- ostatní plocha, jiná

plocha, parc. č. 3785/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3746/1 - ostatní plocha,

jiná plocha, parc. č. 3778/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3778/16 - ostatní

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3778/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č.

3770/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3750/2 - ostatní plocha, jiná plochá, parc.

č. 3746/9 - ostatní plocha, jiná plocha vše V k. ú. Svinov, obec Ostrava V rozsahu, který je

vyznačen pro účely smlouvy 0 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti

inženýrské sítě a právu provést stavbu ve výkresu “.č C 3, Koordinační situační výkres“, a

který bude po dokončení stavby vymezen ve smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti

inženýrské sítě geometrickým plánem, pro oprávněnou - společnost Česká telekomunikační

infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, za

účelem realizace a provozování podzemního komunikačního vedení dle zásad, schválených

usnesením Rady městského obvodu Svinov č. 1667RMOb-Svi/1418/95 ze dne 11. 9.

2017, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 300,- Kč + DPH V zákonné výši (krát

koeficient 1,3) za běžný i započatý metr délky trasy vedení

5) rozhodla

do doby geometrického zaměření věcného břemene uzavřít s investorem stavby společností

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,

IČ 04084063,smlouvu 0 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské

sítě a o právu provést stavbu k částem pozemků parc. č. 3755/1- ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 3785/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3746/1 - ostatní plocha, jiná

plocha, parc. č. 3778/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3778/16 - ostatní plocha,

ostatní komunikace, parc. č. 3778/ 10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3770/10 -

ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3750/2 - ostatní plocha, jiná plochá, parc. č. 3746/9

- ostatní plocha, jiná plochá vše V k. ú. Svinov, obec Ostrava, V rozsahu dle bodu 4) tohoto

usnesení, podle níž bude smlouva o zřízení věcného břemene uzavřena do 90 dnů ode dne

vydání kolaudačního souhlasu, případně souhlasu stavebního úřadu s užíváním stavby dle bodu

2) usnesení

Vyřizuje: Oldřich Dolák, T: 31.07.2019

pracovník investic, dotací

RMOb/0360119

Vyjádření k záměru „Propojení Francouzská - Rudná“

Usnesení číslo: 0323/RMOb-Svi/1822/17

Rada městského obvodu

1) projednala

oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Propojení Francouzská - Rudná“ dle zákona

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

2) souhlasí

se záměrem “ Propojení Francouzská - Rudná dle zákona o posuzování vlivů na životní

prostředí, bez připomínek

Vyřizuje: RNDr. Yvona Heroutová,

vedoucí odboru výstavby, dopravy a životního prostředí

 

V souladu s nařízením EU 2016/6793, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

RMOb/0361I19

Rozpočtové opatření - dotace na výkon sociální práce

Usnesení číslo: 0324IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

z V y š u j í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

pol. 4399, ÚZ 13015 o 152 tis. Kč

z V y š ují běžné výdaje

54399, pol. 50XX, UZ 13015 - mzdové výdaje 0 152 tis. Kč

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,

pracovník agendy pohledávek

RMOb/036211 9

Návrh na uzavření dohody o splátkách

Usnesení číslo: 0325IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1) projednala

žádost—>0

povolení splátek vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2018

2) rozhodla

uzavřít s

_, dohodu o splátkách nedoplatku vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok

2018 ve výši 2.428 Kč se čtyřměsíční lhůtou splatnosti formou tří splátek ve výši 600 Kč a

jedné splátky ve Výši 628 Kč se ztrátou Výhody splátek a se zahájením splátek V měsíci

07/2019

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová, T: 31.07.2019

pracovník agendy pohledávek

RMOb/0363I19

Návrh rozhodnutí na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s

názvem “Workoutové hřiště na ul. E. Rošického"

Usnesení číslo: 0326IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1) projednala

Zápis 0 otevírání obálek s cenovými nabídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

“Workoutové hřiště na ul. E. Rošickéhow, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu a

posouzení a hodnocení nabídek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

2) rozhodla

zadat společnosti MOVEL DESIGN sro, se sídlem Bohumínská 437/42, 710 00 Ostrava -

Sletská Ostrava veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem “Workoutové hřiště na ul. E.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

Rošického“ za cenu nejvýše přípustnou 405 804,95 Kč vč. DPH, dle doručené cenové nabídky

ze dne 28. 6. 2019, č.j. SVI 02414/2019/OFSM/Dol., který je přílohou č. 3 předloženého

materiálu, a uzavřít s tímto uchazečem smlouvu o dílo

Vyřizuje: Oldřich Dolák, T: 19.07.2019

pracovník investic, dotací

RMOb/0364I19

Zápis ze schůze komise investiční a grantové

Usnesení číslo: 0327IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1) bere na vědomí

zápis ze schůze komise investiční a grantové ze dne 06.06.2019

Vyřizuje: Ilona Soldanová,

pracovník majetku a smluvních vztahů

RMOb/0365I19

Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: “Sanace hydroizolace

suterénu bytového domu č.p. 118 na ulici Bílovecké v Ostravě-Svinově“

Usnesení číslo: 0328IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1) projednala

Vyhodnocení cenových nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Sanace

hydroizolace suterénu bytového domu č.p. 118 na ulici Bílovecké V Ostravě-SvinovŽ dle

příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

2) rozhodla

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem “Sanace hydroizolace suterénu bytového

domu č.p. 118 na ulici Bílovecké V Ostravě-Svinově“ společnosti REBUILD s.r.o., sídlo: Na

Březích 566, 747 22 Dolní Benešov, IČ: 28573013, za cenu nejvýše přípustnou ve výši

885 302,- Kč (bez DPH) a uzavřít s ní smlouvu o dílo

Vyřizuje: Hynek Plucnar,

spravce bytového a nebytového fondu

RMOb/0366I19

Návrh společného nájmu části pozemku parc. č. 211, zahrada, v k.ú. Svinov, obec

Ostrava

Usnesení číslo: 0329IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1) projednala

žádost—„o pronájem
části pozemku parc. č. 211, zahrada 0 výměře 65 m , v k.ú. Svinov, obec Ostrava

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

rada městského obvodu

2) rozhodla

na straně pronajímatele uzavřít s

     ,Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č.3/00/NSZ/Gu ze dne 30.10.20000

společném pronájmu ideální poloviny části pozemku parc. č. 211 o výměře 65 m2, zahrada, V

k.ú. Svinov, obec Ostrava za nájemné ve výši 7 Kč/mZ/rok V rozsahu dle přílohy č. 3

předloženého materiálu

Vyřizuje: Michaela Gerlichová,

pracovník majetku a smluvních vztahů

RMOb/0367I19

Návrh výpůjčky pozemků na ulici Květinová, užívaných jako předzahrádky u řadových

domů

Usnesení číslo: 0330/RMOb-Svi/1822/17

Rada městského obvodu

1) rozhodla

na straně pronajímatele uzavřít s—

—dohodou o ukončení nájemní smlouvy č.

S/0033/2014/OFSM/Muž ze dne 12.03.2014 na pronájem části pozemku parc. č. 802/196,

ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2 V k. ú. Svinov, obec Ostrava

Vyřizuje: Ilona Soldánová,

pracovník majetku a smluvních vztahů

2) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s_

_smlouvu 0 výpůjčce pozemku

parc. č. 802/196, ostatní plocha, zeleň V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako

předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3) rozhodla

na straně   
  

u'čitele uzavřít s   

 

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/215,

ostatní plocha, zeleň V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd

do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

_smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/201, ostatní plocha, zeleň V k. ú.

Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5) rozhodla

na straně půjčitele uzavříts—
—smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/223 V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za

účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2

 

V souladu s nařízením EU 2016/6793, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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předloženého materiálu

6) rozhodlo

na straně půjčitele uzavříts—
—smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/229,

ostatní plocha, zeleň V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd

do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

7) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 802/1, ostatní plocha, ostatní

komunikace o výměře 88 m2 Vk. u. Svinov, obec Ostrava vrozsahu dle přílohy č. 3

předloženého materiálu, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít se—

—smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č.

802/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2 V k. u. Svinov, obec Ostrava, za

účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2

předloženého materiálu

9) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/217, ostatní plocha,

zeleň V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na

dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

10) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít se—

—smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/222,

ostatní plocha, zeleň V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd

do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/207, ostatní plocha, zeleň V k. u.

Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

12) rozhodla

na straně   
  

u'čitele uzavřít s    
smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/449,

ostatní plocha, ostatní komunikace vk. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako

předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

“_ ',—/' .—. “' "

IN} >> . \ . . Ill

Strana 15/28 SVINOV



Statutární město Ostrava Usnesení
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13) rozhodla

na straně ů'čitele uzavřít s
  

  

  

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/450, ostatní

plocha, ostatní komunikace V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku

a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   

  

14) projednala

žádost
   

o výpůjčku pozemku parc. č. 802/452, ostatní plocha, ostatní komunikace V k.

ú. Svinov, obec Ostrava za účelem užívání jako předzahrádku, vjezdu do garáže a žádost o

souhlas se zřízením a užíváním manipulační plochy

15) souhlasí

s úpravou pozemku parc. č. 802/452, ostatní plocha, ostatní komunikace V k. ú. Svinov, obec

Ostrava, na náklady žadatele dle jeho návrhu

16) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít se

 

  
 

 

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/452, ostatní plocha,

ostatní komunikace v k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku, vjezd

do garáže na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

RMOb/0368I19

Návrh výpůjčky pozemků na ulicích Elzy Trioletové, Marie Kudeříkové a Janského,

užívaných jako předzahrádky u řadových domů

Usneseni číslo: 0331/RMOb-Svi/1822/17

Rada městského obvodu

1) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s—

—smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 802/429,

ostatní plocha, zeleň o výměře 151 m2 V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako

předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s—

_smlouvu o Výpůjčce části pozemku pare.
č. 802/229, ostatní plocha, zeleň o výměře 95 m2vk. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem

užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého

materiálu

3) rozhodla

na straně půjčitele uzavřítS—

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č.

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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802/257, ostatní plocha, zeleň V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako

předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

 

    
smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/262,

ostatní plocha, zeleň V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd

do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5) rozhodla

na straně    
  

u'čitele uzavřít s    
smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/265 ,

ostatní plocha, zeleň V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd

do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

6) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

 

    
smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/261,

ostatní plocha, zeleň V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd

do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

7) rozhodla

na straně ů'čítele uzavřít s—

*smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/277, ostatní plocha, zeleň V k. ú.

Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8) rozhodla

na straně ů'čítele uzavřít se—

*smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/276, ostatní plocha, zeleň V k. ú.

Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9) rozhodla

na straně ů'čítele uzavříts—

hsmlouvu o Výpůjčce pozemku pare. som,
ostatní plocha, zeleň V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd

do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

10) rozhodla

na straně ů'čítele uzavřít s_

*smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/272, ostatní plocha, zeleň

V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Vyřizuje: Bohuslava Figarová,

pracovník smluvních vztahů

 

V souladu s nařízením EU 2016/6793, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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RMOb/0369I19

Návrh stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení

stavby „Přístavba venkovního skladu Hornbach Ostrava-Svinov“

Usnesení číslo: 0332/RMOb-Svi/1822/17

Rada městského obvodu

1) projednala

žádost společnosti RotaGroup s.r.o., se sídlem Na nivách 956/2, Michle, 141 00 Praha 4, IČ

27967344 o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby

„Přístavba venkovního skladu Hornbach Ostrava-Svinov“, která je přílohou č. 2 předloženého

materiálu

2) souhlasí

s projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení stavby „Přístavba

venkovního skladu Hornbach Ostrava-Svinov“, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu,

pro investora stavby: společnost HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., se sídlem Praha 9

- Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 19300, IČ 47117559 za podminky, že stavbou nebo

terénními a sadovými úpravami nebudou sousedící pozemky, které jsou ve Vlastnictví

statutárního města Ostravy, poškozeny a nebude docházet k jejich zavodňování

Vyřizuje: Ilona Soldánová,

pracovník majetku a smluvních vztahů

RMOb/037OI19

Návrh výpůjčky pozemků na ulici Urbaníkova, V Závětří, Oty Pavla a Josefa Kainara,

užívaných jako předzahrádky u řadových domů

Usnesení číslo: 0333/RMOb-Svi/1822/17

Rada městského obvodu

1) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít se

_smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/9, ostatní plocha, jiná plocha V k. ú.

Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2) rozhodla

na straně ů'čitele uzavřít s   

  

smlouvu 0 výpůjčce pozemku parc. č. 659/7, ostatní

plocha, jiná plochá V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a Vjezd

do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

smlouvuo

výpůjčce pozemku parc. č. 659/ 17, ostatní plocha, jiná plocha V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za

účelem úžívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2

předloženého materiálu

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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4) rozhodla

na straně půjčitele uzavříts—

—smlouvu 0 Výpůjčce pozemku parC- č-

802/ 1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 304 m2 V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za

účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2

předloženého materiálu

5) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 802/116, ostatní plocha, zeleň v k. ú.

Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

6) rozhodla

na straně půjčitele uzavříts—

—smlouvu 0 Výpůjčce pozemku parC- č-

802/ 117, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako

předzahrádku a vj ezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

7) rozhodla

na straně ů'čitele uzavřít s   

  

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/11, ostatní

plocha, jiná plocha V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd

do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8) rozhodla

na straně půjčitele uzavříts—„
_smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/117, ostatní plocha, jiná

plocha V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže,

na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

—smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/ 138, ostatní plocha, jiná plocha V k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

10) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s—

—smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/113, ostatní plocha, jiná plocha v k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

1 1) rozhodla

na Straně Půjčitele uzaVříts—

_smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 659/ 165, ostatní plocha, ostatní

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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komunikace o výměře 235 m2 V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako

předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

12) rozhodla

na straně ů'číteíe uzavříts—

dsmlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/ 19, ostatní plocha, jiná plocha v k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

13) rozhodla

na straně půjčitele uzavříts—

—smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/140,

ostatní plocha, jiná plocha V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a

vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14) rozhodla

na straně iůičítele uzavříts—

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/58, ostatní plocha, jiná plocha V k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

15) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

 

    
smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/48, ostatní plocha,

jiná plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do

garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

16) rozhodla

na straně půjčitele uzavříts—

_smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/109, ostatní plocha, jiná plochá V k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

17) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

 

    

  

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/ 101, ostatní

plocha, jiná plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd

do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

18) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/40, ostatní

plocha, jiná plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd

do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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19) rozhodla

na straně
    

  

o

učitelé uzavřít s
     

 smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č.

659/ 128, ostatní plocha, jiná plochá V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako

předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

20) rozhodla

na straně půjčitele uzavříts—

—smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/46,

ostatní plocha, jiná plocha V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a

vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21) rozhodla

na straně ů'čitele uzavřít s—

*smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/ 107, ostatní plocha, jiná plochá V k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

22) rozhodla

na straně ů'čitele uzavřít s

Kotarou, trvale bytem Veselá 215, 763 15 Veselá smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č.

659/56, ostatní plocha, jiná plocha vk. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako

předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

23) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

—smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/ 103, ostatní plocha, jiná plochá V k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

24) rozhodla

na straně ů'čitele uzavřít s  

_smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/148, ostatní plocha, jiná plocha V k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25) rozhodla

na straně ů'čitele uzavřít s   

  

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/99, ostatní

plocha, ostatní komunikace V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku

a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

26) rozhodla

na straně půjčitele uzavříts—

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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_smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/ 176, ostatní plocha, jiná plocha V k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

27) rozhodla

na straně půjčitele uzavříts—

_smlouvu 0 výpůjčce pozemku parc. č. 659/78, ostatni plocha, jiná plocha V k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

28) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/160, ostatní plocha, jiná plocha V k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

29) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

—smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/ 144, ostatní plocha, jiná plocha V k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

30) rozhodla

na straně    u'čitele uzavřít s     

  smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/72, ostatní

plocha, zeleň V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do

garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

 

    
smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/123, ostatní plocha,

jiná plocha V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do

garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

32) rozhodla

na straně ů'čitele uzavříts—
ůsmlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/76, ostatní plocha, jiná plocha

V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

33) rozhodla

na straně ů'čitele uzavřít s

smlouVu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/ 158, ostatní plocha, jiná plocha V k. ú. Svinov, obec

Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle

přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

V souladu s nařízením EU 2016/6379, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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34) rozhodla

na straně půjčitele uzavříts—

—smlouvu 0

výpůjčce pozemku parc. č. 659/150, ostatní plocha, jiná plocha V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za

účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2

předloženého materiálu

35) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s—

—smlouvu 0 výpůjčce pozemku parc. č. 659/154,

ostatní plocha, jiná plocha V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a

vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

36) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

 

    
smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č.

659/70, ostatní plocha, jiná plocha vk. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako

předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

37) rozhodla

na straně učitele uzavřít5—

*smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/ 152, ostatní plocha, jiná plocha V k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

38) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/81, ostatní plocha, jiná plocha V k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

39) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s—

smlouVu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/91, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Svinov, obec

Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle

přílohy č. 2 předloženého materiálu

40) rozhodla

na straně půjčitele uzavříts_

_smlouvu 0 výpůjčce pozemku parc. č. 659/97, ostatní plocha, ostatní

komunikace V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do

garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

41) rozhodla

na straně půjčitele uzavříts—

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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_smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/89, ostatní plocha, jiná plocha V k.

ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu

neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

42) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s—

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 659/87, ostatní plocha, ostatní

komunikace V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako předzahrádku a vjezd do

garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

43) rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s—

—smlouvu 0 Výpůjčce pozemku parc. č-

659/74, ostatní plocha, jina plocha V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem užívání jako

předzahrádku a vjezd do garáže, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

RMOb/0371I19

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce

Usnesení číslo: 0334/RMOb-Svi/1822/17

Rada městského obvodu

1)

2)

3)

projednala

žádost_, nájemnice bytu č. 1,_0 Výpůjčku

části nebytových prostor V bývalé prádelně - objektu situovaném za bytovým domem

Bílovecká 138/20, Ostrava-Svinov - za účelem odkládání dětského kočárku a jízdních kol, dle

přílohy č. 2 předloženého materiálu

rozhodla

na straně půjčitele uzavřít s_, nájemnicí bytu č. 1,_,

_, smlouvu o výpůjčce části nebytových prostor, dle návrhu V příloze č. 3

předloženého materiálu

Vyřizuje: Marta Vaňková, T: 15.07.2019

pracovník smluvních vztahů

rozhodla

o záměru výpůjčky části objektu bývalé prádelny, jednopodlažní objekt bez č.p./č.or.,

situovaný na pozemku parc. č. 245 V k. ú. Svinov, obec Ostrava

Vyřizuje: Marta Vaňková, T: 12.07.2019

pracovník smluvních vztahů

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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RMOb/0372/19 „ „

Zapojení příspěvkové organizace ZS a MS Ostrava-Svinov, p.o. do projektu Otevřená

škola ||

Usnesení číslo: 0335/RMOb-Svi/1822/17

Rada městského obvodu

1) bere na Vědomí

zapojení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ostrava-SVinov, p.o. do projektu OteVřená škola II,

číslo VýZVy 02_18_063, název výzvy — Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II — MRR V prioritní

ose 3, nazeV programu — Operační program Výzkum, VýVoj a Vzdělávání

Vyřizuje: Zdenka Kubíková,

referent ZS a MS OstraVa-SVinOV, p.o.

RMOb/0373/19

Návrh stanoviska k žádosti o souhlas s přechodnou úpravou provozu a k návrhu

vedení objízdné trasy

Usnesení číslo: 0336/RMOb-Svi/1822/17

Rada městského obvodu

1) projednala

žádost společnosti TechnologyPipe Services sro, se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská

Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 06498833 o souhlas s přechodnou úpravou silničního provozu V

rámci uzavírky pozemní komunikace a o souhlas s Vedením objízdné trasy V rámci

rekonstrukce parovodu na ulici Františka a Anny Ryšových, která je přílohou č. 2 předloženého

materiálu

2) souhlasí

s přechodnou úpravou silničního provozu a s Vedením objízdné trasy V rámci rekonstrukce

parovodu na ulici Františka a Anny Ryšových, V rozsahu dle situace, která je přílohou č. 3

předloženého materiálu, bez připomínek

Vyřizuje: Ilona SoldánOVá,

pracovník majetku a smluvních vztahů

RMOb/0374/19

Návrh na zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Zajištění světelné vánoční výzdoby v městském obvodě Svinov v období od 24. 11.

2019 do 06. 01. 2020“

Usneseni číslo: 0337/RMOb-Svi/1822/17

Rada městského obvodu

1) rozhodla

zahájit Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem “Zajištění světelné

Vanoční výzdoby V městském obVodě SVinOV V období od 24. 11. 2019 do 06. 01. 2019”,

ZVeřejněním otevřené Výzvy těmto uchazečům:

1. MK - mont illuminations, sro., se sídlem Průmyslová 6, VernéřOV, 431 51 Klášterec nad

Ohří, IČ 25424769

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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2. JKV Opava s.r.o., Rolnická 663/101, se sídlem Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 49606182

3. ATELIER MAUR sro., se sídlem Libušínská 575/82, 32600 Plzeň, IC 25241885

4. Bláchere-Illumination CZ, sro, se sídlem Ostrá Horká 1/511, 760 01 Zlín, IC 02184770

2) jmenuje

komisi pro otvírání obálek s cenovými nabídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu

s názvem „Zajištění světelné vánoční výzdoby V městském obvodě Svinov V obdobi od 24. 11.

2019 do 06. 01. 2020“ ve složení:

komise:

1. Ing. Radim Smetana

2. Ing. Miroslav Mališ

3. Ing. Michal Lach

náhradníci:

1. Ing. Tomáš Mužík

2. Jaroslav Dudík

3) ukládá

řediteli Technického dvoru Ostrava — Svinov, po., vyhodnotit doručené cenové nabídky na

veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění světelné vánoční výzdoby v městském

obvodě Svinov v období od 24. 11. 2019 do 06. 01. 2020“ a předložit radě městského obvodu

návrh na zadání této zakázky

Vyřizuje: Ing. Miroslav Mališ,

ředitel TD Ostrava-Svinov, p.o.

RMOb/O375/19

Návrh na zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Provádění zimní údržby místních komunikací III. třídy v MOb Svinov v obdobi od 01.

11. 2019 do 31.03.2020“

Usneseni číslo: 0338IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1) projednala

skutečnosti uvedené v důvodové zprávě ve věci zimní údržby místních komunikací III. a IV.

třídy V městském obvodě Svinov

2) schvaluje

Plán zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy v městském obvodu Svinov pro období

od 01. 11. 2019 do 31. 03. 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3) rozhodla

zahájit otevřené výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: “Provádění zimní

údržby místních komunikací III. třídy V MOb Svinov V obdobi od 1.11.2019 do 31.03.2020” a

zveřejnit na profilu zadavatele výzvu k podání cenové nabídky dle přílohy č. 3 předloženého

materiálu

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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4) jmenuje

komisi pro otevírání obálek s cenovými nabídkami veřejné zakázky malého rozsahu

s názvem „Provádění zimní údržby místních komunikací III. třídy V MOb Svinov V od 01. 11.

2019 do 31. 03. 2020“ ve složení:

komise:

1. Ing. Daniel Žitník

2. Ing. Michal Lach

3. Ing. Miroslav Mališ

náhradníci:

1. Ing. Tomaš Mužík

2. Jaroslav Dudík

5) ukládá

řediteli Technického dvoru Ostrava — Svinov, po., vyhodnotit doručené cenové

nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Provádění zimní údržby místních

komunikací III. třídy V MOb Svinov V období od 01. 11. 2019 do 31. 03. 2020“ a předložit

radě městského obvodu Svinov návrh na zadání této zakázky

Vyřizuje: Ing. Miroslav Mališ,

ředitel TD Ostrava-Svinov, po.

RMOb/O376/19

Návrh na zahájení výběrověhovřízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Dodávka nábytku pro ZS a MS Ostrava-Svinov, p. o.“ a návrh na jmenování komise

pro otevírání obálek

Usnesení číslo: 0339/RMOb-Svi/1822/17

Rada městského obvodu

1) rozhodla “ V

0 pořízení nového nábytku a obložení stěn vobjektech ZS a MS Ostrava-Svinov, p.o.

V rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2) rozhodla

zahájit výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka nábytku pro ZŠ a

MS Ostrava-Svinov, p. o.“ uzavřenou výzvou a zaslat výzvy k podání cenové nabídky V

rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu těmto dodavatelům:

1. Petr Tuma, Hlavní 255, 747 56 Dolni Životice, IČ 12696978

2. Vybavení škol, s.r.o., Jaselská 2942/31, 746 01 Opava, IČ 04514394

3. V.SK., s.r.o., Komárovská 99, 747 61 Raduň, IČ 45194351

3) jmenuje

komisi pro otevírání obálek cenových nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Dodávka nábytku pro ZŠ a MS Ostrava-Svinov, p. o.“ ve složení:

členové komise:

1. Mgr. Komorášová Iveta

2. Zdenka Kubíková

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usneseni

rada městského obvodu

4)

3. Ing. Radim Smetana

náhradníci: v

1. Ing. Daniel Zitník

ukládá

ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p. o. vyhodnotit doručené cenové

nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka nábytku pro ZS a MS

Ostrava-Svinov, p. o.“ a předložit radě městského obvodu návrh na zadání této veřejné zakázky

Vyřizuje: Mgr. Iveta Iíomorášová,

ředitelka ZS a MS Ostrava—Svinov, p.o.

RMOb/0380I19

Návrh na přímé zadání veřejné zakázky

Usneseni číslo: 0340IRMOb-Svi/1822I17

Rada městského obvodu

1)

2)

3)

projednala

cenovou nabídku společnosti PIPS SK s.r.o., se sídlem Mierová 30, 821 05 Bratislava, IČ

43 987 311, která zastupuje na základě plné moci Statutární město Ostravu, Prokešovo nám. 8,

729 30 Ostrava, IČ 00845451, na úhradu nákladů spojených s doplněním chybějící části PD ke

stavbě s názvem „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova“ a skutečnosti

uvedené v důvodové zprávě, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

s n i z u j í kapitálové výdaje

§ 2219, pol. 6121 — budovy, haly, stavby, ÚZ 3595, ORG 2200017000000 o 73 tis. Kč

z v ý š u j í kapitálové výdaje ,

§ 23XX, pol. 6121 — budovy, haly stavby, UZ 3595 o 73 tis. Kč

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,

pracovník agendy pohledávek

rozhodla

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Doplnění chybějící části PD ke stavbě

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova“ přímo společnosti PIPS SK

s.r.o., se sídlem Mierová 30, 821 05 Bratislava, IČ 43 987 311, která zastupuje na základě plné

moci Statutární město Ostravu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, za cenu ve

výši 60.000 Kč bez DPH a uzavřít s ní smlouvu o dílo

Vyřizuje: Ilona Soldánová,

pracovník majetku a smluvních vztahů

 

V souladu s nařízením EU 2016/6793, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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