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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 28.02.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

0443/RMOb-JIH/1822/10 OFR/RMOb/00
16/19 

Návrh na změny rozpočtů na rok 2019, 
příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

0444/RMOb-JIH/1822/10 OFR/RMOb/00
17/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 9/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0445/RMOb-JIH/1822/10 OHS/RMOb/00
08/19 

Vyhodnocení Dohody o součinnosti 
mezi Statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů 
Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava-Zábřeh za rok 2018 

0446/RMOb-JIH/1822/10 ODK/RMOb/00
14/19 

Přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti 
s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné 
hodnoty, jehož souhrnná hodnota nepřesáhla částku 
20 000 Kč, za období červenec - prosinec 2018, a to 
dle důvodové zprávy 

0447/RMOb-JIH/1822/10 ODK/RMOb/00
16/19 

Porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih 

0448/RMOb-JIH/1822/10 ODK/RMOb/00
13/19 

Přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu 
hrobových míst za období červenec - prosinec 2018 

0449/RMOb-JIH/1822/10 ODK/RMOb/00
17/19 

Svěření majetku do správy Technických služeb 
Ostrava-Jih, příspěvková organice 

0450/RMOb-JIH/1822/10 ODK/RMOb/00
12/19 

Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení 

0451/RMOb-JIH/1822/10 OSK/RMOb/00
24/19 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a 
mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, 
příspěvkovou organizaci 

0452/RMOb-JIH/1822/10 OSK/RMOb/00
22/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 
příspěvkových organizací škol 

0453/RMOb-JIH/1822/10 OSK/RMOb/00
28/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace 

0454/RMOb-JIH/1822/10 OSK/RMOb/00
20/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, 
příspěvkové organizace 

0455/RMOb-JIH/1822/10 OSK/RMOb/00
23/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizace 

0456/RMOb-JIH/1822/10 OSK/RMOb/00
27/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 
45, příspěvkové organizace 
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0457/RMOb-JIH/1822/10 OSK/RMOb/00
26/19 

Žádost o prominutí odvodu finančních prostředků 
Kulturního zařízení Ostrava-Jih do rozpočtu 
zřizovatele 

0458/RMOb-JIH/1822/10 OSK/RMOb/00
29/19 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole 
Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizaci 

0459/RMOb-JIH/1822/10 OSK/RMOb/00
30/19 

Přerušení činnosti školních družin při základních 
školách 

0460/RMOb-JIH/1822/10 OSK/RMOb/00
25/19 

Souhlas se zapojením Základní školy 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové 
organizace a Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové 
organizace do projektu financovaného z rozpočtu 
MŠMT 

0461/RMOb-JIH/1822/10 OBH/RMOb/00
47/18 

Umístění telekomunikačního zařízení na střechu 
bytových domů Mňukova 3022/24, 
Ostrava-Zábřeh, Výškovická 446/151, 
Ostrava-Výškovice 

0462/RMOb-JIH/1822/10 OBH/RMOb/00
50/19 

Stanovení způsobu pronájmů bytů s váznoucím 
dluhem 

0463/RMOb-JIH/1822/10 OBH/RMOb/00
37/19 

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu 
při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 

0464/RMOb-JIH/1822/10 OBH/RMOb/00
44/19 

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy 
na pronájem prostoru v objektu na ulici V Zálomu 
2948/1, O.-Zábřeh 

0465/RMOb-JIH/1822/10 OBH/RMOb/00
40/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

0466/RMOb-JIH/1822/10 OBH/RMOb/00
41/19 

Pronájem bytu 

0467/RMOb-JIH/1822/10 OBH/RMOb/00
46/19 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o elektronickém 
zabezpečení s napojením na PCO 

0468/RMOb-JIH/1822/10 OMJ/RMOb/00
11/19 

Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Hrabůvka, 
ul. Místecká 

0469/RMOb-JIH/1822/10 OMJ/RMOb/01
23/18 

Návrh na odejmutí spoluvlastnických podílů 
na pozemcích v k. ú. Komorní Lhotka 

0470/RMOb-JIH/1822/10 OMJ/RMOb/00
66/19 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k.ú. 
Hrabůvka, ul. Šponarova 

0471/RMOb-JIH/1822/10 OMJ/RMOb/00
64/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. J. Maluchy 

0472/RMOb-JIH/1822/10 OMJ/RMOb/00
53/19 

Inflace 2019 u určených nájmů 

0473/RMOb-JIH/1822/10 OMJ/RMOb/00
68/19 

Zpětvzetí výpovědi nájmu části pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 

0474/RMOb-JIH/1822/10 INV/RMOb/001
5/19 

Rekonstrukce objektu sportovního areálu 
ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice - Dodatek 
č. 8 
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0475/RMOb-JIH/1822/10 OVZ/RMOb/00
40/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 23.19 „Oprava 
podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - 
Zábřeh” 

0476/RMOb-JIH/1822/10 OVZ/RMOb/00
41/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 20.19 
„Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská, vč. 
opravy oplocení” 

0477/RMOb-JIH/1822/10 OVZ/RMOb/00
42/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 21.19 „Oprava 
elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14” 

0478/RMOb-JIH/1822/10 OVZ/RMOb/00
43/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 22.19 Zpracování projektové 
dokumentace „Modernizace školní jídelny a 
kuchyně - výdej při ZŠ Provaznická“ 

0479/RMOb-JIH/1822/10 OVZ/RMOb/00
27/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 146.18 „Výměna 
elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, 
Ostrava-Výškovice – 1. a 2. etapa” 

0480/RMOb-JIH/1822/10 OVZ/RMOb/00
45/19 

Rozhodnutí o námitkách proti oznámení rozhodnutí 
o výběru dodavatele - VZ 100.18 Zimní údržba 
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a 
chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 
– 2020 vč. čištění MK 

0481/RMOb-JIH/1822/10 OVZ/RMOb/00
46/19 

Námitky k rozhodnutí zadavatele o vyloučení 
účastníka ZŘ a o výběru dodavatele a rozhodnutí 
o nich - VZ 145.18 Dodávka software dle GDPR 
pro počítačovou síť 

0482/RMOb-JIH/1822/10 OVZ/RMOb/00
47/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
služby) - VZ 17.19 „Rajonové čištění místních 
komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava 
– Jih v roce 2019“ 

0483/RMOb-JIH/1822/10 OVZ/RMOb/00
38/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
služby) - VZ 06.19 „Ozdravný pobyt pro žáky 1. 
stupně Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.” 

0484/RMOb-JIH/1822/10 SOC/RMOb/00
09/19 

Revokace usnesení RMOb 
č. 0415/RMOb-JIH/1822/9, ze dne 21.02.2019, bod 
SOC/RMOb/0008/19 Pronájem bytu v domě 
zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 

0485/RMOb-JIH/1822/10 OSK/RMOb/00
32/19 

Poskytnutí finančního daru 91 600 Kč - Vítězný 
projekt Společně tvoříme JIH!!! “Z15 - Vybavení 
dřevařské dílny pro klienty sociální služby” 

0486/RMOb-JIH/1822/10 OSK/RMOb/00
31/19 

Poskytnutí finančního daru 15 424 Kč - Oprava 
památníku zastřelených letců RAF 

0487/RMOb-JIH/1822/10 OPR/RMOb/00
09/19 
 

Podání trestního oznámení na neznámého pachatele 
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0488/RMOb-JIH/1822/10 TAJ/RMOb/000
9/19 

Jmenování vedoucího odboru strategického rozvoje 
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

0489/RMOb-JIH/1822/10 OPVO/RMOb/0
012/19 

Návrh obecně závazné vyhlášky - hazard 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název 

 ODK/RMOb/00
15/19 

Porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0016/19 
Návrh na zm ěny rozpo čtů na rok 2019, p říspěvkových organizací z řízených 
statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0443/RMOb-JIH/1822/10 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2019 pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih: 

a) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a 
nákladů v hlavní činnosti o částku 100 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

b) Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 156/33, příspěvková organizace, zvýšením 
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 100 tis. Kč dle bodu 2) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková 
organizace, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 100 tis. Kč dle bodu 3) 
důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 07.03.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0017/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 9/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0444/RMOb-JIH/1822/10 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

a) 
- zvýší příjmy na pol. 8115 o 605 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400275000000 o 605 tis. Kč 
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b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 300 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5169 o 300 tis. Kč 

c) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116 o 4 768 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, ORG 3xx, UZ 103x33063 o 4 768 tis. Kč  

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 07.03.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0008/19 
Vyhodnocení Dohody o sou činnosti mezi Statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským 
obvodem Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasi čů Ostrava- Zábřeh a Jednotkou 
Sboru dobrovolných hasi čů Ostrava-Záb řeh za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0445/RMOb-JIH/1822/10 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s vyhodnocením Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava-Zábřeh za rok 2018  

  
2) doporučuje 
  

stávající Dohodu o součinnosti ponechat v platnosti a plnit ji v původním znění 

 

 

 

  
 

  
(zn. předkl.) 
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ODK/RMOb/0014/19  
Přehled nabytých v ěcí v p řípadech poz ůstalosti s majetkem b ez hodnoty a majetkem 
nepatrné hodnoty, jehož souhrnná hodnota nep řesáhla částku 20 000 K č, za období 
červenec - prosinec 2018, a to dle d ůvodové zprávy 
  
Usnesení číslo: 0446/RMOb-JIH/1822/10 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné 
hodnoty, jehož souhrnná hodnota nepřesáhla částku 20 000 Kč, za období červenec - prosinec 
2018, a to dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0016/19  
Porušení rozpo čtové kázn ě příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0447/RMOb-JIH/1822/10 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) ukládá 
  

organizaci Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ 66739331, odvod 
do rozpočtu zřizovatele z důvodu porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně zadržených 
finančních prostředků, tj. 8 768 Kč, a to ve lhůtě do 30 dnů, dle předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0013/19  
Přehled o po čtu uzav řených smluv o nájmu hrobových míst za období červenec -
prosinec 2018 
  
Usnesení číslo: 0448/RMOb-JIH/1822/10 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti 
v Ostravě-Zábřehu za období červenec - prosinec 2018 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0017/19  
Svěření majetku do správy Technických služeb Ostrava-Ji h, příspěvková organice 
  
Usnesení číslo: 0449/RMOb-JIH/1822/10 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o svěření  pracovního stroje Traktor KIOTI CK 2810, vč. sněhové radlice s rozmetadlem, dále 
stroje Traktor KIOTI CK 4010 vč. sněhové radlice s rozmetadlem a stroje Traktor ISEKI TM 
3245 ALH bez příslušenství do správy Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvkové 
organizace, IČO 66739331, dle předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0012/19  
Kupní smlouva o prodeji hrobového za řízení 
  
Usnesení číslo: 0450/RMOb-JIH/1822/10 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít kupní smlouvu o prodeji hrobového zařízení, které je součástí hrobového místa č. 25, 
řada III, v urnovém háji skupina XVIII, umístěné na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, 
ulice U Studia, s kupujícím XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX  XXXXXXXXXXX bytem 
Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka XX, za cenu 1 500 Kč a úhradu za odborné vyjádření ve výši 
100 Kč, dle důvodové zprávy 

2) ukládá 
  

odboru dopravy a komunálních služeb zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu 1 tohoto 
usnesení 

 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 19.04.2019
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0024/19  
Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava- Zábřeh, 
Kosmonaut ů 13, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 0451/RMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím věcného daru ve výši 4 986 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace od Spolku rodičů při ZŠ 
Kosmonautů 13, Kosmonautů 2218/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0022/19  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkových organizací škol 
  
Usnesení číslo: 0452/RMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, 
příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, 
příspěvkové organizace,  Základní školy a mateřské školy  Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, 
příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, 
příspěvkové organizace, Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové 
organizace a Základní školy a mateřské školy  Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové 
organizace dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2019 

- Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace, a to zvýšením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 3 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové 
organizace,  a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 7 tis. Kč, 
dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace, a 
to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 3 tis. Kč, dle předložené 
důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace, 
a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 18 tis. Kč, dle předložené 
důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Crjukinova 12, příspěvkové organizace, a to zvýšením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 24 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, a 
to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 14 tis. Kč, dle předložené 
důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0028/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0453/RMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 1 012 015,67 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Martin Pail, T: 30.04.2019
 předseda likvidační komise 

 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0020/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy Ostrava- Hrabůvka, 
Klegova 27, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0454/RMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové 
organizace, v celkové hodnotě 532 910,92 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Aleš Vodička, T: 30.04.2019
 předseda likvidační komise 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0023/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, A. Ku čery 20, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0455/RMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 
20, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 589 192,40 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Marcela Kunová, T: 30.04.2019
 předseda likvidační komise 

 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0027/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy Ostrava- Dubina, 
Františka Formana 45, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0456/RMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, 
příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 1 029 347,78 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Martin Dubský, T: 30.04.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0026/19  
Žádost o prominutí odvodu finan čních prost ředků Kulturního za řízení Ostrava-Jih do 
rozpo čtu zřizovatele 
  
Usnesení číslo: 0457/RMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 

Strana 13/33 
  

1) nesouhlasí 
  

s prominutím odvodu finančních prostředků z rozpočtu Kulturního zařízení Ostrava-Jih z 
důvodu zamezení tvrdosti zákona 

  
2) ukládá 
  

Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci provést odvod finančních prostředků 
ve výši 3 283,77 Kč do rozpočtu zřizovatele 

  
 Vyřizuje: Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA, T: 15.03.2019
 ředitelka příspěvkové organizace 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0029/19  
Výjimka z po čtu d ětí v Mate řské škole Ostrava-Záb řeh, Za Školou 1, p říspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 0458/RMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizaci pro školní rok 2019/2020, dle předloženého návrhu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0030/19  
Přerušení činnosti školních družin p ři základních školách 
  
Usnesení číslo: 0459/RMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přerušením provozu školních družin při základních školách 2018/2019 dle předloženého 
návrhu 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0025/19  
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava- Hrabůvka, Klegova 27, p říspěvkové 
organizace a Základní školy a mate řské školy Ostrava- Zábřeh, B řezinova 52, 
příspěvkové organizace do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 0460/RMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace a 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace do
projektu v rámci dotačního programu OP VVV MŠMT dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0047/18  
Umíst ění telekomunika čního za řízení na st řechu bytových dom ů Mňukova 3022/24, 
Ostrava-Záb řeh, Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 0461/RMOb-JIH/1822/10 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy se společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 
Ostrava-Přívoz, IČO: 25857568, k umístění telekomunikačního zařízení na střechu: 

a) bytového domu s č. pop. 3022 na ul. Mňukova č. or. 24, Ostrava-Zábřeh, který je součástí 
pozemku p.č.st. 4760 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem poskytování služeb přenosem dat 
nájemcům bytového domu, občanům, SMO, MPO, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 
15 000 Kč/rok bez DPH a za spotřebu el. energie ze společných prostor ve výši 3 000 Kč/rok 
bez DPH 

b) bytového domu s č. pop. 446 na ul. Výškovická č. or. 151, Ostrava-Výškovice, který je 
součástí pozemku p.č. 740/27 v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem poskytování služeb 
přenosem dat nájemcům bytového domu, občanům, SMO, MPO, na dobu určitou 5 let, 
za nájemné ve výši 15 000 Kč/rok bez DPH a za podmínky zajištění odběru el. energie pro 
provoz zařízení na základě nájemcem instalovaného samostatného elektroměru 

v rozsahu předloženého materiálu, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0050/19  
Stanovení zp ůsobu pronájm ů bytů s váznoucím dluhem 
  
Usnesení číslo: 0462/RMOb-JIH/1822/10 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměry na pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné za m² u bytů 
s váznoucím dluhem vyšším než 40 tis. Kč, dle důvodové zprávy 

1) Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, 0+1, č. b. 38 
2) Volgogradská 2379/153, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 8 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0037/19  
Žádosti o uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři nespln ění podmínek p řechodu nájmu 
bytu ze zákona 
  
Usnesení číslo: 0463/RMOb-JIH/1822/10 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o ukončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 15.03.2019, 
dle důvodové zprávy 
Václava Košaře 122/1, 1+3, standard, č. b. 44 
XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, XX XX XXXXXXXX 
XXXX, Šenov a XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Václav a Košaře 
XXXXX, Ostrava-Dubina 

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 16.03.2019, 
dle důvodové zprávy 
Václava Košaře XXXXX, 1+3, standard, č. b. XX 
XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Václava Koša ře XXXXX, Ostrava-Dubina 

3. o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 15.03.2019, dle důvodové zprávy 
Lumírova XXXXX, 1+3, standard, č. b. XX 
XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Lumírova XXXXX, Ostr ava-Výškovice 
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4. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 16.03.2019, 
dle důvodové zprávy 
Lumírova XXXXX, 1+3, standard, č. b. XX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXX, Lumírova XXXXX, O strava-Výškovice 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0044/19  
Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu n a ulici 
V Zálomu 2948/1, O.-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 0464/RMOb-JIH/1822/10 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy č. 8/032/25/14 (agendové č. 14/257/OBH) 
ze dne 16.04.2014, ve znění dodatků, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 
871,85 m2 v objektu č. p. 2948, který je součástí pozemku p.č.st. 4591 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pronajatého spolku Cirkus trochu 
jinak, z. s., IČO 22878670, se sídlem Hlavní 34, 742 85 Vřesina, na dobu určitou 15 let 
s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 20,28 Kč/m2/rok  u výměry 589,39 m2 a s výší 
nájemného 10,14 Kč/m2/rok u výměry 282,46 m2, za účelem užívání jako provozního zázemí 
artistického uskupení, a to z důvodu zvýšení výměry pronajatého prostoru o 52,97 m2 s výší 
nájemného 10,14 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy 

  
2) žádá 
  

RMO o vydání předchozího souhlasu s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 
8/032/25/14 ze dne 16.04.2014, ve znění dodatků, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o 
výměře 871,85 m2 v objektu č. p. 2948, který je součástí pozemku p.č.st. 4591 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, jehož nájemcem je spolek Cirkus 
trochu jinak, z. s., IČO 22878670, se sídlem Hlavní 34, 742 85 Vřesina, na dobu určitou 15 let 
s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 20,28 Kč/m2/rok  u výměry 589,39 m2 a s výší 
nájemného 10,14 Kč/m2/rok u výměry 282,46 m2, za účelem užívání jako provozního zázemí 
artistického uskupení, a to z důvodu zvýšení výměry pronajatého prostoru o 52,97 m2 s výší 
nájemného 10,14 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 

Strana 17/33 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0040/19  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 0465/RMOb-JIH/1822/10 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

a) Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 48 - XXXXX XXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Výškovická XXXXXXX, Ostrava-Výškovice 

b) Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 59 - XXXXX XXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, B. Václavka XXXXXX, Ostrava-Bělský Les 

c) Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 21 - XXXXX XXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, Pavlovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

d) Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 64 - XXXXXXXXXXXX 
XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Zimmlerova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

e) Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 44 - XXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, J. Kotase XXXXXXX, Ostra va-Hrabůvka 

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

2. 
a) o pronájmu bytu výběrovým řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření dohody 
o přistoupení k dluhu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu a 
o uzavření dohody o přistoupení k dluhu, dle důvodové zprávy 

Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka, 0+2, standard, č. b. 11 - XXXX XXXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, L. Hosáka XXXXX, Ostrav a-Bělský Les  

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením s váznoucím 
dluhem na základě uzavření dohody o přistoupení k dluhu o dalším uchazeči v pořadí 
dle důvodové zprávy       

b) nevybrat žádného ze zúčastněných uchazečů na pronájem bytu č. 13, ul. Milana Fialy 248/1, 
Ostrava-Dubina výběrovým řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření dohody 
o přistoupení k dluhu a zveřejnit záměr na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní 
nájemné 

3. o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a 
to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 
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Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 76 - XXXXXXX XXXXX XXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, L. Podéště XXXXXXX, Ostrava-Poruba 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci 
nízkonákladového bydlení o dalším uchazeči v pořadí dle důvodové zprávy       

  
2) zrušuje 
  

výběrové řízení na pronájem bytu č. 13, ul. Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina s váznoucím 
dluhem na základě uzavření dohody o přistoupení k dluhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0041/19  
Pronájem bytu 
  
Usnesení číslo: 0466/RMOb-JIH/1822/10 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, 
dle důvodové zprávy 

Dr. Šavrdy 3028/17, Ostrava-Bělský Les, 0+2, standard, č. b. 4 - XXXX XXXXXXX 
XXXXXX nar. XXXXXXXXXX, Fr. Formana XXXXXX, Ostrava-Dubina 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0046/19  
Dodatek č. 2 ke smlouv ě o elektronickém zabezpe čení s napojením na PCO 
  
Usnesení číslo: 0467/RMOb-JIH/1822/10 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o elektronickém zabezpečení s napojením na PCO, 
ag.č. 06/2403/OBH ze dne 12.12.2006 se společností TDB security s.r.o., IČO 48395048, 
se sídlem  Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou Ing. 
Janem Jiskrou, jednatelem, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 20.03.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0011/19  
Stanovisko ke sm ěně pozemk ů v k.ú. Hrab ůvka, ul. Místecká 
  
Usnesení číslo: 0468/RMOb-JIH/1822/10 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

souhlasné stanovisko ke směně pozemků p.p.č. 198/5, ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 198/6, 
ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 936/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.st. 2090, 
p.č.st. 2091 a p.č.st. 2092, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hrabůvka, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví společnosti Shell Czech Republic a.s., 
IČO: 15890554, se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00  Praha 4 

  
2) doporučuje 
  

statutárnímu městu Ostrava majetkoprávně vypořádat stavbu pozemní komunikace 
vybudovanou společností Shell Czech Republic a.s., IČO: 15890554, se sídlem Antala Staška 
2027/77, Krč, 140 00  Praha 4, na pozemcích p.p.č. 198/3, ostatní plocha, jiná plocha, a 
p.p.č. 936/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Hrabůvka, svěřeném městskému obvodu 
Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0123/18  
Návrh na odejmutí spoluvlastnických podíl ů na pozemcích v k. ú. Komorní Lhotka 
  
Usnesení číslo: 0469/RMOb-JIH/1822/10 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) žádá 
  

Zastupitelstvo města Ostravy o odejmutí svěření spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. 
Komorní Lhotka, uvedených  v soupise pozemků, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0066/19 
Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k.ú. Hrab ůvka, ul. Šponarova 
  
Usnesení číslo: 0470/RMOb-JIH/1822/10 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba bytového domu 
Šponarova 637/7, Hrabůvka, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v osazení a ukotvení 6 kusů 
předsazených železobetonových lodžií o výměře 3,74 x 1,5 m, které budou situovány ve dvou 
sloupcích po třech kusech na stávající fasádu bytového domu č.p. 637, který stojí na pozemku 
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p.č.st. 733, umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 225/5, ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú.  Hrabůvka, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1, tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka Společenství vlastníků jednotek Šponarova 7, IČO: 26809745, se sídlem 
Šponarova 637/7, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, je platný do 28.02.2021 

 
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0064/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluc hy 
  
Usnesení číslo: 0471/RMOb-JIH/1822/10 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 95/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
10 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, za účelem umístění prodejního stánku na zmrzlinu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0053/19  
Inflace 2019 u ur čených nájm ů 
  
Usnesení číslo: 0472/RMOb-JIH/1822/10 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neuplatnit v roce 2019 inflaci u nájemních smluv: 

1. na pronájem pozemků, kde výše nájemného nepřesahuje 6 000 Kč ročně bez DPH 
 
2. na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 
a Výškovice u Ostravy dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0068/19  
Zpětvzetí výpov ědi nájmu části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Sta ňkova 
  
Usnesení číslo: 0473/RMOb-JIH/1822/10 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zrušením (zpětvzetím) výpovědi z nájmu, podané XXXXXXXXX, sjednaného v Nájemní 
smlouvě č. 2/a/042/32/96/Dv ze dne 04.03.1996, ve znění uzavřených dodatků, na základě 
které užívá část pozemku parc.č. 740/116 ostatní plocha, zeleň o výměře 25 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova, za účelem příjezdu ke garáži 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 

Strana 21/33 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0015/19 
Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charváts ká 10, Ostrava - Výškovice - 
Dodatek č. 8 
  
Usnesení číslo: 0474/RMOb-JIH/1822/10 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 8 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 ŽS, a.s., IČO: 46342796, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto 
zakázku o částku  136 918,20 Kč bez DPH na částku 39 696 015,90 Kč bez DPH, a kterým 
se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprováděných některých prací 
a z důvodu realizace nových prací nutných k dokončení této zakázky 

  
2) ukládá 
  

zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 8  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: 29.03.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0040/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
23.19 „Oprava podlahy v jídeln ě ZŠ Kosmonaut ů 15, Ostrava - Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 0475/RMOb-JIH/1822/10 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 23.19 „Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, 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 předloženém materiálu s doplněním 
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2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucí odboru školství 
a kultury 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Andrea Čmielová, odbor školství a kultury 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucí odboru školství 
a kultury 
3. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Andrea Čmielová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 23.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0041/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
20.19 „P řírodov ědná u čebna v p řírod ě ZŠ Srbská, v č. opravy oplocení” 
  
Usnesení číslo: 0476/RMOb-JIH/1822/10 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 20.19 „Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská, vč. opravy oplocení” 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 předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucí odboru školství 
a kultury 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Andrea Čmielová, odbor školství a kultury 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucí odboru školství 
a kultury 
3. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Andrea Čmielová, odbor školství a kultury 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 20.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0042/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
21.19 „Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14” 
  
Usnesení číslo: 0477/RMOb-JIH/1822/10 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 21.19 „Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14” 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 předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucí odboru školství 
a kultury 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Andrea Čmielová, odbor školství a kultury 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucí odboru 
školství   kultury 
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3. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Andrea Čmielová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 21.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0043/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 22.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Modernizace školní jídelny a kuchyn ě - výdej p ři ZŠ 
Provaznická“ 
  
Usnesení číslo: 0478/RMOb-JIH/1822/10 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 22.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Modernizace školní jídelny a kuchyně - výdej při ZŠ Provaznická“ 
dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení: 
- členové: 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucí odboru školství a 
kultury 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Andrea Čmielová, odbor školství a kultury 
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3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucí odboru školství a 
kultury 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Andrea Čmielová, odbor školství a kultury 
4. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
5. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 22.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0027/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
146.18 „Vým ěna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, Ostrava- Výškovice 
– 1. a 2. etapa” 
  
Usnesení číslo: 0479/RMOb-JIH/1822/10 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 146.18 „Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice –
1. a 2. etapa” 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 předloženém 
materiálu 
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2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

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

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 146.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 10.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0045/19 
Rozhodnutí o námitkách proti oznámení rozhodnutí o výb ěru dodavatele - VZ 100.18 
Zimní údržba místních komunikací III. a IV. t řídy, parkoviš ť a chodník ů na území MOb 
Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 v č. čišt ění MK 
  
Usnesení číslo: 0480/RMOb-JIH/1822/10 

OVZ 

k usnesení č. 0408/RMOb-JIH/1822/8 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

rozhodnutí po přezkoumání „Námitky proti oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele“ ze dne 
02.02.2019 k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 100.18 „Zimní údržba místních 
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 –
2020 vč. čištění MK” podané stěžovatelem VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 
3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 03921921 ze dne 15.02.2019 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0046/19 
Námitky k rozhodnutí zadavatele o vylou čení účastníka Z Ř a o výb ěru dodavatele a 
rozhodnutí o nich - VZ 145.18 Dodávka software dle GDPR pro po čítačovou sí ť 
  
Usnesení číslo: 0481/RMOb-JIH/1822/10 

OVZ 

k usnesení č. 0233/RMOb-JIH/1822/5 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

„Odvolání proti rozhodnutí o VZ_145.18_Oznameni_rozhodnuti_ o_vylouceni_vyberu“ ze dne 
11.02.2019, jež má povahu námitek podle § 241 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na dodávky VZ 145.18 
„Dodávka software dle GDPR pro počítačovou síť” podané stěžovatelem NETIA s.r.o., 
Hliníky 259, 679 72 Kunštát, IČO: 25588869 a rozhodnutí o nich ze dne 19.02.2019 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0047/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 17.19 „Rajonové 
čišt ění místních komunikací III. a IV. t řídy na území MOb Ostrava – Jih v roce 2019“ 
  
Usnesení číslo: 0482/RMOb-JIH/1822/10 

OVZ 

k usnesení č. 0325/RMObM-JIH/1822/4 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby VZ 17.19 „Rajonové čištění místních komunikací III. a IV. 
třídy na území MOb Ostrava – Jih v roce 2019“ a o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 
PETRON servis, s.r.o., Martinovská 3304/48d, Martinov, 723 00 Ostrava, IČO: 26860309, 
za nabídkovou cenu 1 948 767,80 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem 
k VZ 17.19 „Rajonové čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava –
Jih v roce 2019“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 11.03.2019
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 17.19 „Rajonové 
čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava – Jih v roce 2019“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0038/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 06.19 „Ozdravný 
pobyt pro žáky 1. stupn ě Základní školy a mate řské školy Ostrava- Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p.o.” 
  
Usnesení číslo: 0483/RMOb-JIH/1822/10 

OVZ 

k usnesení č. 0324/RMObM-JIH/1822/4 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu k veřejné zakázce na služby VZ 06.19 „Ozdravný pobyt 
pro žáky 1. stupně Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.” 
o vyloučení účastníka Petry Šutarové, Slavíkova 1390/4, 708 00 Ostrava - Poruba, 
IČO: 67319793, z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky na služby VZ 06.19 „Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.” a o uzavření smlouvy o poskytnutí 
služby s vybraným dodavatelem GATTOM - M.T.G. s.r.o., Ostravská 557, 735 41 Petřvald, 
IČO: 25389157, za nabídkovou cenu 421 900 Kč bez DPH, tj. 488 785 Kč vč. DPH 

  
3) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o poskytnutí služby s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ 06.19 „Ozdravný pobyt pro žáky 
1. stupně Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 04.03.2019
 pověřená zastupováním vedoucí odboru školství a kultury 
4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o poskytnutí služby k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 
06.19 „Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p.o.” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 06.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
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SOC/RMOb/0009/19 
Revokace usnesení RMOb č. 0415/RMOb-JIH/1822/9, ze dne 21.02.2019, bod 
SOC/RMOb/0008/19 Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Domě s pečovatelskou 
službou 
  
Usnesení číslo: 0484/RMOb-JIH/1822/10 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

rozhodnutí o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici 
Horymírova v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy 

Horymírova 125, 0+1, I. kat., č. b. 75 

XXXXX XXXXXXXX nar. XXXX, bytem Ostrava-Hrabůvka, Svazácká XXXXXX 
  
2) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici 
Horymírova v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy 

Horymírova 125, 0+1, I. kat., č. b. 79 

XXXXX XXXXXXXX nar. XXXX, bytem Ostrava-Hrabůvka, Svazácká XXXXXX 
  

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0032/19  
Poskytnutí finan čního daru 91 600 K č - Vítězný projekt Spole čně tvo říme JIH!!! “Z15 -
Vybavení d řevařské dílny pro klienty sociální služby” 
  
Usnesení číslo: 0485/RMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s poskytnutím finančního daru organizaci PRAPOS, z.s., Pavlovova 1625/65, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 270 11 283, DIČ CZ27011283, v celkové hodnotě 91 600 Kč 

  
2) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
PRAPOS, z.s., Pavlovova 1625/65, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 270 11 283, 
DIČ CZ27011283 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem darovací smlouvy 
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4) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí finančního daru 
organizaci PRAPOS, z.s., Pavlovova 1625/65, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 270 11 283, 
DIČ CZ27011283 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0031/19  
Poskytnutí finan čního daru 15 424 K č - Oprava památníku zast řelených letc ů RAF 
  
Usnesení číslo: 0486/RMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančního daru organizaci Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabůvka, 
Metodějská 170/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 488 09 365, v celkové hodnotě 15 424 Kč 

  
2) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabůvka, Metodějská 170/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 488 09 365, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0009/19 
Podání trestního oznámení na neznámého pachatele 
  
Usnesení číslo: 0487/RMOb-JIH/1822/10 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o podání trestního oznámení dle příloh na neznámého pachatele 

  
2) ukládá 
  

odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 29.03.2019
 tajemník 
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(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0009/19  
Jmenování vedoucího odboru strategického rozvoje Ú řadu m ěstského obvodu 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0488/RMOb-JIH/1822/10 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 
  

Ing. Daniela Adamčíka, narozeného XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX, vedoucím odboru strategického rozvoje Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih, a to s účinností od 01.03.2019 

  
2) ukládá 
  

realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů, jmenování vedoucího odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 01.03.2019
 tajemník 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0012/19 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky - hazard 
  
Usnesení číslo: 0489/RMOb-JIH/1822/10 

OPVO 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky regulující 
provozování hazardu na území statutárního města Ostravy v předloženém znění 

  
 

 


