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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 06.09.2018 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

7369/RMOb-JIH/1418/181 OFR/RMOb/00

01/18 

Návrh rozpočtových opatření č. 29/2018 rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 

7370/RMOb-JIH/1418/181 OBH/RMOb/00

08/18 

Pronájem garážového stání č. 11 v bytovém domě 

na ul. Fr. Formana 274/53 

7371/RMOb-JIH/1418/181 OMJ/RMOb/00

07/18 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene na částech pozemků v k.ú. Dubina u 

Ostravy, lokalita ul. Z. Bára x V. Jiřikovského x Fr. 

Formana 

7372/RMOb-JIH/1418/181 OMJ/RMOb/00

03/18 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 

Hrabůvka, PODA a.s. 

7373/RMOb-JIH/1418/181 OMJ/RMOb/00

09/18 

Záměr na výpůjčku pozemků v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, ul. Kapitolní 

7374/RMOb-JIH/1418/181 OSR/RMOb/00

01/18 

Souhlas se zapojením Mateřské školy 

Ostrava-Hrabůvka,Adamusova 7, příspěvkové 

organizace, do projektu financovaného z rozpočtu 

MŠMT 

7375/RMOb-JIH/1418/181 OSR/RMOb/00

07/18 

Souhlas s převedením finančních prostředků z 

rezervního fondu do fondu investic PO 

7376/RMOb-JIH/1418/181 OSR/RMOb/00

08/18 

Souhlas se zapojením Základní školy 

Ostrava-Hrabůvka,Provaznická 64, příspěvkové 

organizace, do projektu financovaného z rozpočtu 

MŠMT 

7377/RMOb-JIH/1418/181 INV/RMOb/000

2/18 

Smlouva o postoupení práv a převzetí závazků z 

Územního rozhodnutí 

7378/RMOb-JIH/1418/181 OSR/RMOb/00

05/18 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 

příspěvkové organizace 

7379/RMOb-JIH/1418/181 OSR/RMOb/00

06/18 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 

škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, 

příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je 

statutární město Ostrava, městský obvod 

Ostrava-Jih 

7380/RMOb-JIH/1418/181 OSR/RMOb/00

03/18 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 

škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 

příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je 

statutární město Ostrava, městský obvod 

Ostrava-Jih 

7381/RMOb-JIH/1418/181 OSR/RMOb/00

04/18 

Přiznání specializačního příplatku řediteli Základní 

školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 

Volgogradská 6b, příspěvkové organizace 
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7382/RMOb-JIH/1418/181 OVZ/RMOb/00

02/18 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 

rozsahu na dodávky) - VZ 107.18 „Nákup 

konvektomatů“ 

7383/RMOb-JIH/1418/181 OVZ/RMOb/00

01/18 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 

stavební práce) - VZ 96.18 „Provádění 

elektroinstalačních prací v bytových domech ve 

vlastnictví SMO svěřených městskému obvodu 

Ostrava-Jih” 

7384/RMOb-JIH/1418/181 OVZ/RMOb/00

06/18 

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná 

zakázka na služby) - VZ 93.18 Zpracování 

projektové dokumentace „Rekonstrukce pravého 

vstupu do objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh” 

7385/RMOb-JIH/1418/181 OVZ/RMOb/00

08/18 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 

rozsahu na stavební práce) - VZ 110.18 „Výměna 

elektroinstalace v objektu Dolní 51, 

Ostrava-Zábřeh” 

7386/RMOb-JIH/1418/181 OVZ/RMOb/00

09/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 

(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - 

VZ 76.18 „Zateplení tělocvičny ZŠ Srbská 2, 

Ostrava - Jih” 

7387/RMOb-JIH/1418/181 OVZ/RMOb/00

11/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 

(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 85.18 

„Zajištění služby kamerového monitoringu ve 

společných prostorách bytových domů v majetku 

statutárního města Ostravy, svěřených městskému 

obvodu Ostrava-Jih“ 

7388/RMOb-JIH/1418/181 INV/RMOb/000

5/18 

Připojení odběrného el.zařízení k distribuční 

soustavě - buňka zázemí řidičů smyčka 

Klášterského 

7389/RMOb-JIH/1418/181 INV/RMOb/000

3/18 

Rekonstrukce objektu sportovního areálu 

ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice - Dodatek č. 

2 

7390/RMOb-JIH/1418/181 OBH/RMOb/00

09/18 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v 

objektu na ulici Čujkovova 1710/11, 

Ostrava-Zábřeh 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0001/18 
Návrh rozpočtových opatření č. 29/2018 rozpočtu městského obvodu 
Ostrava-Jih na rok 2018 
  
Usnesení číslo: 7369/RMOb-JIH/1418/181 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) schvaluje 
 rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 

dle důvodové zprávy předloţeného materiálu, kterým se: 
a) 
- sníţí kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6901 o  20 tis. Kč  
- sníţí kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG dle bodu 1) důvodové zprávy 
předloţeného materiálu o 226 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400049000000 
o 246  tis. Kč 
 
b) 
- sníţí kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400121000000 o 182 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 5166 o 182 tis. Kč 
  
c) 
- sníţí běţné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 tis. Kč 
- zvýší běţné výdaje ORJ 1, § 3326, pol. 5171 o 1 tis. Kč 
d) 
- sníţí běţné výdaje § 6409, pol. 5901 o 62 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 6121, ORG 0400228000000 o 62 tis. Kč 

  
 
(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0008/18 
Pronájem garážového stání č. 11 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 
274/53 
  
Usnesení číslo: 7370/RMOb-JIH/1418/181 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla 
  o pronájmu garáţového stání č. 11  v bytovém domě č.p. 274, který je součástí 

pozemku p.č. 71/119 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 274/53, 
Ostrava-Dubina ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému 
obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXXXXXXXXXXXX, 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 815 Kč/měsíc vč. DPH, za účelem 
garáţování motorového vozidla, v rozsahu dle schválené vzorové nájemní smlouvy 
NS 01, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné 
výzvy k uzavření nájemní smlouvy budoucímu nájemci, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0007/18 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na částech 
pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Z. Bára x V. Jiřikovského x 
Fr. Formana 
  
Usnesení číslo: 7371/RMOb-JIH/1418/181 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) souhlasí 
  s umístěním stavebního záměru „SEK Ostrava Dubina“ spočívajícím v provedení 

elektronického komunikačního vedení v předpokládané délce 201 bm pod povrchem 
části pozemků parc.č. 71/57 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 71/58 ostatní 
plocha, zeleň, parc.č. 71/71 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 71/78 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc.č. 71/79 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 71/85 ostatní plocha, 
zeleň, parc.č. 100/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 100/19 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc.č. 100/20 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 110/2 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc.č. 110/3 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 110/27 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Dubina u Ostravy, svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih, v rozsahu dle situačních snímků, které jsou přílohou návrhu smlouvy 
(příloha č. 3), souhlas pro stavebníka T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se 
sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 je platný do 30.09.2020 

  
2) rozhodla 
  o zřízení věcného břemene - sluţebnosti dle předloţeného návrhu k částem pozemků 

parc.č. 71/57 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 71/58 ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 71/71 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 71/78 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 71/79 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 71/85 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 
100/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 100/19 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc.č. 100/20 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 110/2 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc.č. 110/3 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 110/27 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Dubina u Ostravy, za účelem umístění elektronického 
komunikačního vedení  pod názvem stavby „SEK Ostrava Dubina“ pro společnost 
T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 
148 00 Praha 4, za úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem na ocenění 
náhrady za zřízení věcného břemene – sluţebnosti navýšenou o DPH v zákonné výši 
Věcné břemeno - sluţebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného 
břemene je povinnost povinného trpět umístění, udrţování a provozování 
elektronického komunikačního vedení v částech dotčených pozemků,  a to  vše 
v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 
  do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.09.2020, uzavřít s vlastníkem 

stavby – společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem 
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – sluţebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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4) ukládá 
  odboru majetkovému zajistit uzavření smlouvy se společností T-Mobile Czech 

Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 
  
 Vyřizuje: Mgr. Andrea Miškaříková, T: 31.03.2019 
 vedoucí odboru majetkového 
 
(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0003/18 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 7372/RMOb-JIH/1418/181 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla 
  o zřízení  věcného břemene - sluţebnosti k části pozemku p.p.č. 348/17 ostatní 

plocha, ostatní dopravní plocha v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem uloţení 
telekomunikačního vedení, ve prospěch společnosti PODA a.s., IČ 25816179, se 
sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, za celkovou úplatu 
1 023 Kč + zákonná sazba DPH 
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, provozování a udrţování veřejné sítě 
elektronických komunikací, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem 
č. 1159-627/2010-a dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 
  

2) rozhodla 
  uzavřít se společností PODA a.s. IČ 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene - sluţebnosti 
ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
3) ukládá 
  odboru majetkovému zajistit uzavření smlouvy se společností PODA a.s., 

IČ 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
  
 Vyřizuje: Mgr. Andrea Miškaříková, T: 06.03.2019 
 vedoucí odboru majetkového 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0009/18 
Záměr na výpůjčku pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kapitolní 
  
Usnesení číslo: 7373/RMOb-JIH/1418/181 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla 
  o záměru vypůjčit pozemky p. č. st. 1545 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146 

m2 včetně jeho součásti – budovy č. p. 1475, občanská vybavenost,  p. p. č. 458/28 – 
zahrada, ZPF, o výměře 358 m2 a p. p. č. 456/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 10 m2, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeno městskému 
obvodu Ostrava-Jih za účelem vyuţití pro poskytování sociálních sluţeb na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 
(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0001/18 
Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,Adamusova 7, 
příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 7374/RMOb-JIH/1418/181 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) souhlasí 
  se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 

Adamusova 7, příspěvkové organizace, do projektu v rámci dotačního programu 
MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II“ 

  
 
(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0007/18 
Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do 
fondu investic PO 
  
Usnesení číslo: 7375/RMOb-JIH/1418/181 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) souhlasí 
   s převodem finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z rezervního fondu do fondu 

investic Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, 
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 

  
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 8/17  
  

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0008/18 
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizace, do projektu financovaného 
z rozpočtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 7376/RMOb-JIH/1418/181 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) souhlasí 
  se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy Ostrava-Hrabůvka, 

Provaznická 64, příspěvkové organizace, do projektu v rámci dotačního programu 
MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II“ 

  
 
(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0002/18 
Smlouva o postoupení práv a převzetí závazků z Územního rozhodnutí 
  
Usnesení číslo: 7377/RMOb-JIH/1418/181 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla 
  o uzavření smlouvy o smlouvě o postoupení práv a převzetí závazků z Územního 

rozhodnutí pro stavbu „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka” 
pro stavební objekt SO 010.1 Hlavní přípojka z rozvodů ČEZ se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 40502 

  
 
(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0005/18 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 7378/RMOb-JIH/1418/181 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla 
  o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 

příspěvkové organizace,  jejímţ zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský 
obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě 38 089,60 Kč dle předloţeného návrhu 

  
2) ukládá 
  likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Zdenka Mouralová, T: 31.10.2018 
 předseda likvidační komise 
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(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0006/18 
Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je 
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 7379/RMOb-JIH/1418/181 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) schvaluje 
  povolení výjimky z počtu dětí  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 

Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci, jejímţ zřizovatelem je statutární město 
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2018/2019, dle předloţeného 
návrhu 

  
 
(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0003/18 
Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci, jejímž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 7380/RMOb-JIH/1418/181 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) schvaluje 
  povolení výjimky z počtu dětí  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, 

Krestova 36A, příspěvkové organizaci, jejímţ zřizovatelem je statutární město 
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2018/2019, dle předloţeného 
návrhu 

  
 
(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0004/18 
Přiznání specializačního příplatku řediteli Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6b, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 7381/RMOb-JIH/1418/181 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) 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” přiznání 
specializačního příplatku řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace s účinnosti od 01.10.2018, dle důvodové 
zprávy 
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2) zmocňuje 
  starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platového 

výměru 
  
 
(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0002/18 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - 
VZ 107.18 „Nákup konvektomatů“ 
  
Usnesení číslo: 7382/RMOb-JIH/1418/181 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla 
  zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 

107.18 „Nákup konvektomatů“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloţeném materiálu 

  
2) jmenuje 
  - komisi pro otevírání obálek s nabídkami 

členové: 
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
2. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství 

a kultury 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

 
náhradníci členů: 
1. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru 

strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
2. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
- hodnotící komisi 
členové: 
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu 
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru 

strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
3. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství 

a kultury 
 

náhradníci členů: 
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství 

a kultury 
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3) ukládá 
  zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 

VZ 107.18 a předloţit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.11.2018 
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 
 
(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0001/18 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 
VZ 96.18 „Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech 
ve vlastnictví SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 7383/RMOb-JIH/1418/181 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla 
  na základě zprávy hodnotící komise a dle přiloţené důvodové zprávy tohoto materiálu 

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce VZ 96.18  „Provádění 
elektroinstalačních prací v bytových domech ve vlastnictví SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih” o vyloučení účastníka Ing. Denisy Sopuchové, 
Nad Pekárnou 737, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, IČO: 73237396, 
z důvodů uvedených v předloţené důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 
  na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

a dle přiloţené důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky dodavatele u veřejné zakázky na stavební práce VZ 96.18 „Provádění 
elektroinstalačních prací v bytových domech ve vlastnictví SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih” a o uzavření rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem: 
- Martinem Mokrošem, Holasova 1129/6, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 73224448, 
za nabídkovou cenu 130 Kč bez DPH za 1 hod. práce s dobou trvání rámcové 
smlouvy o dílo do 31.12.2019 nebo do vyčerpání finančního limitu 4 000 000 Kč 
bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve 

  
3) ukládá 
  připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 

veřejné zakázky na stavební práce VZ 96.18 „Provádění elektroinstalačních prací 
v bytových domech ve vlastnictví SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 19.09.2018 
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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4) ukládá 
  předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 

a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 
96.18 „Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech ve vlastnictví SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.11.2018 
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 
  
(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0006/18 
Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 
93.18 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce pravého 
vstupu do objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 7384/RMOb-JIH/1418/181 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla 
  dle přiloţené důvodové zprávy tohoto materiálu a v souladu s ust. § 127 odst. 1 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
o zrušení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na sluţby VZ 93.18 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce pravého vstupu do objektu 
Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh” z důvodu, ţe po uplynutí lhůty pro podání nabídek 
v zadávacím řízení není ţádný účastník zadávacího řízení 

  
2) ukládá 
  zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením 

zadávacího řízení k této nadlimitní veřejné zakázce na sluţby VZ 93.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce pravého vstupu do objektu Hulvácká 1, 
Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.09.2018 
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0008/18 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební 
práce) - VZ 110.18 „Výměna elektroinstalace v objektu Dolní 51, 
Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 7385/RMOb-JIH/1418/181 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla 
  zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 

práce VZ 110.18 „Výměna elektroinstalace v objektu Dolní 51, Ostrava-Zábřeh” 
dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím 
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloţeném materiálu 

  
2) jmenuje 
  komisi pro otevírání obálek s nabídkami 

- členové 
1. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

 
- náhradníci členů: 
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
 
hodnotící komisi 
- členové: 
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

 
- náhradníci členů: 
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu 
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 110.18 

a předloţit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.11.2018 
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0009/18 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 76.18 „Zateplení tělocvičny ZŠ Srbská 2, 
Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 7386/RMOb-JIH/1418/181 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla 
  na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiloţené důvodové 

zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce VZ 76.18 „Zateplení tělocvičny ZŠ Srbská 2, 
Ostrava - Jih” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Roţnov 
pod Radhoštěm, IČO: 26826411, za nabídkovou cenu 8 928 311,25 Kč bez DPH 
a s lhůtou realizace 120 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní 

veřejné zakázky na stavební práce VZ 76.18 „Zateplení tělocvičny ZŠ Srbská 2, 
Ostrava - Jih” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 21.09.2018 
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 
  předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit 

všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 76.18 
„Zateplení tělocvičny ZŠ Srbská 2, Ostrava - Jih” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.11.2018 
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0011/18 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka 
na služby) - VZ 85.18 „Zajištění služby kamerového monitoringu 
ve společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města 
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 7387/RMOb-JIH/1418/181 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla 
  na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiloţené důvodové 

zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní 
veřejné zakázky na sluţby VZ 85.18 „Zajištění sluţby kamerového monitoringu 
ve společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření smluv u této nadlimitní 
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., 
Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 28606582, za nabídkovou 
cenu 79 717,54 Kč bez DPH/měsíc a za poskytnutí sluţby 1 kamery 2 097,83 Kč 
bez DPH/měsíc dle přílohy č. 1 smlouvy na zajištění sluţby kamerového monitoringu 
ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih dle harmonogramu instalace a za nabídkovou cenu 62 934,90 Kč 
bez DPH/měsíc a za poskytnutí sluţby 1 kamery 2 097,83 Kč bez DPH/měsíc 
dle přílohy č. 1 smlouvy na zajištění sluţby kamerového monitoringu ve společných 
prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih 

  
2) ukládá 
  připravit návrhy smluv s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné 

zakázky na sluţby VZ 85.18 „Zajištění sluţby kamerového monitoringu ve společných 
prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 24.09.2018 
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
3) ukládá 
  předat návrhy smluv u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu 

a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na sluţby 
VZ 85.18 „Zajištění sluţby kamerového monitoringu ve společných prostorách 
bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.11.2018 
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 
  
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 16/17  
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0005/18 
Připojení odběrného el.zařízení k distribuční soustavě - buňka zázemí 
řidičů smyčka Klášterského 
  
Usnesení číslo: 7388/RMOb-JIH/1418/181 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla 
  o uzavření smlouvy číslo 18_SOP_01_4121432627 s provozovatelem distribuční 

soustavy ČEZ Distribucem, a. s., IČO: 24729035 o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě, adresa odběrného místa č. par. 793/288, Proskovická, 
Ostrava, 70030 

  
2) ukládá 
  odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkoly související s uzavřením 

smlouvy o připojení 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 14.09.2018 
 vedoucí odboru investičního 
 
  
(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0003/18 
Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava - 
Výškovice - Dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 7389/RMOb-JIH/1418/181 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0503/2018/INV na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice“ se 
zhotovitelem OHL ŢS, a.s., IČO: 46342796, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto 
zakázku o částku 790 031,86 Kč bez DPH na částku 35 525 882,62 Kč bez DPH, 
a kterým se upravuje poloţkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu 
neprováděných některých prací a z důvodu realizace nových prací nutných 
k dokončení této zakázky včetně prodlouţení termínu realizace zakázky 
na 190 kalendářních dnů 

  
2) ukládá 
  zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2  ke Smlouvě 

o dílo č. S/0503/2018/INV na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu a sportovního 
areálu ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 21.09.2018 
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0009/18 
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici 
Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 7390/RMOb-JIH/1418/181 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla 
  o ukončení nájmu prostoru slouţícího podnikání o výměře 104,28 m2 v objektu č. 

p. 1710, který je součástí pozemku p. č. st. 2070 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní 
místo Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh, s nájemcem společnosti Babetti 
Ristorante s.r.o., IČO 26791706, se sídlem Nádraţní 756/49, Ostrava-Moravská 
Ostrava, dohodou ke dni 12.09.2018 za podmínky úhrady pohledávky vzniklé z titulu 
dluţného nájemného včetně příslušenství v celkové výši 27 248 Kč, v rozsahu návrhu 
usnesení, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.09.2018 
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 
 


