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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 14.03.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0491/RMOb-JIH/1822/11 SOC/RMOb/00
06/19 

Žádost o sponzorský dar 

0492/RMOb-JIH/1822/11 OFR/RMOb/00
20/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 10/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0493/RMOb-JIH/1822/11 OFR/RMOb/00
19/19 

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih, zřízené 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih 

0494/RMOb-JIH/1822/11 OFR/RMOb/00
18/19 

Inventarizační zpráva za rok 2018 

0495/RMOb-JIH/1822/11 OSC/RMOb/00
03/19 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

0496/RMOb-JIH/1822/11 SOC/RMOb/00
11/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

0497/RMOb-JIH/1822/11 SOC/RMOb/00
12/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

0498/RMOb-JIH/1822/11 SOC/RMOb/00
13/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

0499/RMOb-JIH/1822/11 SOC/RMOb/00
10/19 

Žádost o prominutí dluhu - A. L. 

0500/RMOb-JIH/1822/11 OSK/RMOb/00
38/19 

Aktualizace projektových fichí MAP 

0501/RMOb-JIH/1822/11 OSK/RMOb/00
36/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč – Regionální 
ozvěny Mezinárodního filmového festivalu 
FEBIOFEST 2019 

0502/RMOb-JIH/1822/11 OSK/RMOb/00
18/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - koncert 
“Nová Bělá pod otevřeným nebem” 

0503/RMOb-JIH/1822/11 OSK/RMOb/00
16/19 

Poskytnutí finančního daru 12 000 Kč - 
Reprezentace na Světových hrách 
transplantovaných 

0504/RMOb-JIH/1822/11 OSK/RMOb/00
37/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 
a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové 
organizace 

0505/RMOb-JIH/1822/11 OSK/RMOb/00
35/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvkové organizace 

0506/RMOb-JIH/1822/11 OSK/RMOb/00
21/19 

Souhlas se zapojením do MAP Mateřské školy 
Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové 
organizace 
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0507/RMOb-JIH/1822/11 OSK/RMOb/00
33/19 

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

0508/RMOb-JIH/1822/11 OSK/RMOb/00
39/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace 

0509/RMOb-JIH/1822/11 OMJ/RMOb/00
73/19 

Záměr na změnu nájemní smlouvy na pozemky 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, náměstí SNP 

0510/RMOb-JIH/1822/11 OMJ/RMOb/00
71/19 

Souhlas s přenecháním užívání pronajatého 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká 

0511/RMOb-JIH/1822/11 OMJ/RMOb/00
78/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, lokalita ul. Oráčova 

0512/RMOb-JIH/1822/11 OMJ/RMOb/00
83/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou 

0513/RMOb-JIH/1822/11 OMJ/RMOb/00
84/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou 

0514/RMOb-JIH/1822/11 OMJ/RMOb/00
72/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka a Dubina 
u Ostravy 

0515/RMOb-JIH/1822/11 OMJ/RMOb/00
30/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
lokalita ul. Proskovická x Šeříková 

0516/RMOb-JIH/1822/11 OMJ/RMOb/00
80/19 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita - Při Hůře 

0517/RMOb-JIH/1822/11 OMJ/RMOb/00
87/19 

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

0518/RMOb-JIH/1822/11 OMJ/RMOb/00
63/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích 
v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, náměstí SNP 

0519/RMOb-JIH/1822/11 OMJ/RMOb/00
89/19 

Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Břenkova 

0520/RMOb-JIH/1822/11 OBH/RMOb/00
55/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Dr. Martínka č.p. 1611, Ostrava-Hrabůvka 

0521/RMOb-JIH/1822/11 OBH/RMOb/00
07/19 

Žádost o povolení stavebních úprav v objektu 
na ul. Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh - 
vybudování multimediální učebny 

0522/RMOb-JIH/1822/11 OBH/RMOb/00
60/19 

Stanovení způsobu pronájmu bytu s váznoucím 
dluhem 

0523/RMOb-JIH/1822/11 OBH/RMOb/00
61/19 

Domovní řád pro bytové domy ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Ostrava-Jih 

0524/RMOb-JIH/1822/11 OBH/RMOb/00
47/19 

Dodatek č. 1 - VZ 76.16 ,,Zajištění a provádění 
úklidových prací v objektu Provaznická 62, 
Ostrava-Hrabůvka 

0525/RMOb-JIH/1822/11 OBH/RMOb/00
52/19 

Uzavření smluv o ubytování a podání výpovědi 
ze společného nájmu bytu 

0526/RMOb-JIH/1822/11 OBH/RMOb/00
51/19 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku 
práva k nájmu bytu 
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0527/RMOb-JIH/1822/11 OBH/RMOb/00
54/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

0528/RMOb-JIH/1822/11 OBH/RMOb/00
53/19 

Pronájem sociálních bytů vyčleněných v rámci 
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření 
ve městě Ostrava“ 

0529/RMOb-JIH/1822/11 OBH/RMOb/00
59/19 

Ukončení pronájmu hřiště a objektu na ulici Paseky 
1582/3, O.-Hrabůvka 

0530/RMOb-JIH/1822/11 OBH/RMOb/00
56/19 

Ukončení nájmu garážového stání č. 5 v objektu 
k bydlení na ul. Františka Formana 280/32, 
zveřejnění záměru 

0531/RMOb-JIH/1822/11 OBH/RMOb/00
58/19 

Pronájem zasedacích místností v 5. NP Úřadu MOb 
Ostrava-Jih ke komerčním i nekomerčním účelům 

0532/RMOb-JIH/1822/11 OBH/RMOb/00
63/19 

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 
5 na ul. Fr. Formana 273/51 a garážového stání č. 7 
na ul. Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina 

0533/RMOb-JIH/1822/11 OPR/RMOb/00
10/19 

Prominutí dluhu ve výši 9498 Kč s příslušenstvím 

0534/RMOb-JIH/1822/11 OPVO/RMOb/0
013/19 

Návrh na úpravu Jednacího řádu Rady městského 
obvodu Ostrava-Jih 

0535/RMOb-JIH/1822/11 INV/RMOb/001
6/19 

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie pro stavbu 
“Parkoviště ul. V. Jiřikovského,Ostrava-Dubina”, 
parcela č.71/3, k.ú. Dubina u Ostravy a parcela 
č. 567/2, k.ú. Nová Bělá 

0536/RMOb-JIH/1822/11 INV/RMOb/001
4/19 

Dodatek č. 2 k SOD - VZ 91.18 - Dětské sportovní 
hřiště, Ostrava - Zábřeh 

0537/RMOb-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/00
53/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 32.19 „Nákup čističek 
vzduchu do mateřských škol z participativního 
rozpočtu” 

0538/RMOb-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/00
57/19 

Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru 
dodavatele a rozhodnutí o nich - VZ 108.18 
„Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka“ 

0539/RMOb-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/00
58/19 

Námitka proti rozhodnutí o vyloučení vybraného 
dodavatele a rozhodnutí o ni - 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 

0540/RMOb-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/00
50/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby) - VZ 12.19 Zpracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce bytového domu 
Mládeže 507/12, Ostrava - Hrabůvka” 

0541/RMOb-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/00
49/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce) - VZ 05.19 „Zateplení obvodového 
pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Smirnovova 
1, Ostrava-Zábřeh” 
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0542/RMOb-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/00
54/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - 
VZ 147.18 „Oprava školní kuchyně včetně pořízení 
myčky v ZŠ Mitušova 16” 

0543/RMOb-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/00
48/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 04.19 „Zateplení 
obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy 
Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh” 

0544/RMOb-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/00
52/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 27.19 Zpracování projektové 
dokumentace „Modernizace školní kuchyně 
MŠ Mitušova 6“ 

0545/RMOb-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/00
51/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 03.19 „Vývoz, vyčištění, návoz 
čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných 
pískovištích, svěřených do správy městského 
obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 

0546/RMOb-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/00
59/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 02.19 
„Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti 
p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh” 

0547/RMOb-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/00
60/19 

Prodej osobního automobilu Škoda Octavia 

0548/RMOb-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/00
61/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 19.19 „Dodávka stolních 
počítačů 2019“ 

0549/RMOb-JIH/1822/11 ODK/RMOb/00
18/19 

Dodatek č. 1 ke smlouvě S/0114/2018/ODK 
Výsadba dřevin 

0550/RMOb-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/00
62/19 

Revokace usnesení č. 0407/RMOb-JIH/1822/8 
ze dne 14.02.2019, nový výběr ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka 
na dodávky) - VZ 122.18 „Přírodní zahrady 
MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, 
MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4“ 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název 

 OMJ/RMOb/00
74/19 

Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Cholevova – restaurační zahrádka 
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0006/19 
Žádost o sponzorský dar 
  
Usnesení číslo: 0491/RMOb-JIH/1822/11 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
neposkytnout sponzorský dar příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště -
Domov pro seniory Nezdenice se sídlem Nezdenice 233, 687 32 Nezdenice, IČO 00092096 
ve výši 3 000 Kč na podporu volnočasových aktivit či pořízení vybavení zvyšující kvalitu a 
úroveň života uživatelů 

 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0020/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 10/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0492/RMOb-JIH/1822/11 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1) rozpočtové opatření, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 8 tis. Kč 
-zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 6171, pol. 51xx o 8 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 76 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3xxx, pol. 5xxx o 76 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 110 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5137 o 110 tis. Kč 

d) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, UZ 103x33063 o 4 730 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG dle bodu e) důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

e) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122 o 68 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5336, ORG 230 o 68 tis. Kč 
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f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137 o 390 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6351 o 390 tis. Kč 

g) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400160000000 o 100 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 5166 o 100 tis. Kč 

h) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400099000000 o 400 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400147000000 o 400 tis. Kč 

i) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400099000000 o 4 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 6330, pol. 5347 o 4 tis. Kč 

2) úpravu závazného ukazatele dle bodu g) důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 21.03.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0019/19 
Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0493/RMOb-JIH/1822/11 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih: 

Technické  služby  Ostrava - Jih,  zvýšením  výnosů a  nákladů  v hlavní činnosti o částku 
390 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 18.03.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0018/19 
Inventarizační zpráva za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0494/RMOb-JIH/1822/11 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
Inventarizační zprávu za rok 2018 statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, 
dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0003/19 
Úhrada kreditu frankovacího stroje 
  
Usnesení číslo: 0495/RMOb-JIH/1822/11 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 
IČO: 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní služby 
spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek ve výši 300 000 Kč pro frankovací stroj 
PITNEY BOWES DM 300c, v.č. 7920442, umístěný na podatelně Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih 

  
2) ukládá 

  
odboru správních činností zajistit úhradu kreditu dle bodu 1) tohoto materiálu z ORJ 13 ODPA 
6171 POL 5161 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 29.03.2019
 vedoucí odboru správních činností 
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0011/19 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 0496/RMOb-JIH/1822/11 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) 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. 86 

XXXXXXX XXXXXX nar. XXXX, bytem Ostrava-Hrabůvka, Adamusova XXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0012/19 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 0497/RMOb-JIH/1822/11 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) 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. 5 

XXXXXXXXXXXX XXXX nar. XXXX, bytem Ostrava-Zábřeh, Dolní XXXXXXX 
  

 

 
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0013/19 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 0498/RMOb-JIH/1822/11 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) 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 123, 0+1, I. kat., č. b. 28 

XXXXXXXXXXXX XXX nar. XXXX, bytem Ostrava-Výškovice, Výškovická XXXXXXX 
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0010/19 
Žádost o prominutí dluhu - A. L. 
  
Usnesení číslo: 0499/RMOb-JIH/1822/11 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
prominout dluh XXXXX XXXXXXXX nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX za úhradu stravování a ubytování v Zařízení denního pobytu 
s nepřetržitým provozem, které se nachází v budově č.p. 677, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č.st. 691/1, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Hrabůvka, adresní 
místo Odborářská 677/72 ve zbývající výši 14 621 Kč, dle důvodové zprávy 
  

 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0038/19 
Aktualizace projektových fichí MAP 
  
Usnesení číslo: 0500/RMOb-JIH/1822/11 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s aktualizací projektových fichí MAP níže uvedených příspěvkových organizací  

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace s projektem 
„Revitalizace ICT vybavení PC učebny školy” dle důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace s projektem 
„Komplexní modernizace jazykové učebny a multimediální učebny se zaměřením na zeměpis 
včetně zajištění bezbariérového přístupu” dle důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové 
organizace s projektem „Rekonstrukce školních dílen - odborná učebna pro výuku, učení 
v oblasti Člověk a svět práce“ dle důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace s projekty 
„Odborná učebna dílen na ZŠ Provaznická“ dle důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizace s projektem „Digitální Lukáška” dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0036/19 
Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč – Regionální ozvěny Mezinárodního filmového 
festivalu FEBIOFEST 2019 
  
Usnesení číslo: 0501/RMOb-JIH/1822/11 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí peněžitého daru organizaci Kongresy CZ, s.r.o., Sokolská třída 451/11, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 067 36 467, DIČ CZ06736467, v celkové hodnotě 20 000 Kč 
  

2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
Kongresy CZ, s.r.o., Sokolská třída 451/11, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO 067 36 461, DIČ CZ06736461, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0018/19 
Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - koncert “Nová Bělá pod otevřeným nebem” 
  
Usnesení číslo: 0502/RMOb-JIH/1822/11 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neposkytnutí peněžitého daru organizaci Občanské sdružení Jany Doležílkové, Mertova 
128/10, 724 00 Ostrava, IČO 226 09 032, v celkové hodnotě 20 000 Kč 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0016/19 
Poskytnutí finančního daru 12 000 Kč - Reprezentace na Světových hrách 
transplantovaných 
  
Usnesení číslo: 0503/RMOb-JIH/1822/11 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí peněžitého daru XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX, v celkové hodnotě 12 000 Kč 
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2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih XXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0037/19 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0504/RMOb-JIH/1822/11 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace s projekty „Učebna fyziky/chemie”, 
„Učebna přírodopisu“ a „Venkovní učebna v atriu” dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0035/19 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0505/RMOb-JIH/1822/11 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvkové organizace s projektem „Chemickofyzikální učebna“ dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0021/19 
Souhlas se zapojením do MAP Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0506/RMOb-JIH/1822/11 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové 
organizace s projektem „Cvičná kuchyň pro děti předškolního věku“ dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0033/19 
Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 0507/RMOb-JIH/1822/11 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením 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.) 
OSK/RMOb/0039/19 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0508/RMOb-JIH/1822/11 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace s projekty „Půdní vestavba - rozšíření kapacity ŠD a odborných učeben”, 
„Přírodovědná učebna ve skleníku“ a „Školní cvičná kuchyň” dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0073/19 
Záměr na změnu nájemní smlouvy na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, náměstí SNP 
  
Usnesení číslo: 0509/RMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru změnit Smlouvu o nájmu nemovitosti, Smlouvu o právu provést stavbu 
č. 7/014/1030/08/Ulr ze dne 31.07.2008, ve znění dodatků, uzavřenou se společností 
AKORD&POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh, PSČ 70030, 
IČO 47973145, spočívající ve změně výměry částí pronajatých pozemků p.p.č. 654/163 ostatní 
plocha, zeleň, p.p.č. 654/82 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře z 180 m² 
na 200 m² (část pozemku 654/163 ostatní plocha, zeleň o výměře 192 m² a p.p.č. 654/82 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m²), v k. ú. Zábřeh nad Odrou, náměstí SNP, 
dle zákresu v příloze č. 1 tohoto materiálu, za účelem oplocení a užívání pozemků 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0071/19 
Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. 
Svazácká 
  
Usnesení číslo: 0510/RMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přenecháním části pozemku p.p.č. 654/67 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
o výměře 8136 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, svěřeného městskému obvodu 
Ostrava-Jih, užívaného na základě Nájemní smlouvy č. 7/014/683/09 ze dne 07.09.2009 
FC OSTRAVA - JIH, zapsanému spolku, IČO 70312966, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava, takto: 

- dne  02.06.2019 pro Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, 
IČO 00434167, se sídlem Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, za účelem 
pořádání akce „Územní kolo Zlaté udice pro mládež“ 

- ve dnech 03.06. – 14.06.2019 pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, 
IČO 73184560, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za účelem pořádání 
akce „Slavnosti obvodu Ostrava-Jih“, 

a to bezúplatně 
  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0078/19 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Oráčova 
  
Usnesení číslo: 0511/RMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 354/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, lokalita ul. Mitušova, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

 
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0083/19 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0512/RMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  částem pozemků p.p.č. 654/40 ostatní plocha, jiná 
plocha, p.p.č. 654/69 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/73 ostatní plocha, ostatní 
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komunikace, p.p.č. 654/74 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/75 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.p.č. 654/77 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/78 ostatní 
plocha, ostatní komunikace,  p.p.č. 654/79 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 654/247 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět 
umístění, provozování a udržování plynárenského zařízení v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3361-15/2017, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 516 576 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít  se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01  Ústí nad Labem smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 1 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0084/19 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0513/RMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  částem pozemků p.p.č. 612/55 ostatní plocha, 
zeleň,  p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1079/4 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, 
provozování a udržování zemního kabelového vedení VN a zemního kabelového vedení NN, 
včetně nové pojistkové skříně  v rozsahu dle geometrického plánu č. 3485-1057/2017, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 24 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít  se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění 
přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0072/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka a Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0514/RMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) trvá 

  
na svém usnesení č. 0107/RMOb-JIH/1822/3 ze dne 06.12.2018, 

ve kterém nesouhlasila s provedením stavebního záměru – umístění veřejné sítě elektronických 
komunikací v rámci stavby pod názvem “Trasa HDPE FTTx Ostrava” v předpokládané délce 
5 100 bm a rozhodla nezřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem 
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pozemků uvedených v bodě 1) daného usnesení za účelem uložení veřejné sítě elektronických 
komunikací v celkové délce 5 100 bm v rámci stavby pod názvem “Trasa HDPE FTTx 
Ostrava” ve prospěch společnosti SilesNet s.r.o., IČO: 25392280, se sídlem Ostravská 584/12, 
737 01  Český Těšín 

 

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0030/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Proskovická x Šeříková 
  
Usnesení číslo: 0515/RMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru vedení veřejné telekomunikační sítě v rámci stavby 
pod názvem „Optické připojení objektu Čtyřlístků - lokalita Výškovice“ v předpokládané délce 
403 bm v částech pozemků parc.č. 793/241 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/244 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc.č. 793/245 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/260 ostatní 
plocha, zeleň, parc.č. 793/279 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 793/280 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc.č. 793/398 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
v rozsahu dle situačního snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
- společnost OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 
Ostrava, je platný do 31.03.2021 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 
793/241 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/244 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 
793/245 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/260 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/279 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc.č. 793/280 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 793/398 ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem uložení vedení veřejné 
telekomunikační sítě v rámci stavby pod názvem „Optické připojení objektu Čtyřlístků -
lokalita Výškovice“ v předpokládané délce 403 bm, ve prospěch společnosti OVANET a.s., 
IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, za úplatu ve výši 
stanovené znaleckým posudkem  na ocenění  náhrady obvyklé v daném místě a čase za zřízení 
věcného břemene - služebnosti navýšenou o DPH v zákonné výši  

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vedení veřejné sítě 
elektronických komunikací v částech dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném 
geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.03.2021 uzavřít s vlastníkem stavby 
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vedení veřejné telekomunikační sítě - společností OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem 
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0080/19 
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita - Při Hůře 
  
Usnesení číslo: 0516/RMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 6612 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m² v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita – Při Hůře,  za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou 
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0087/19 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká – 
restaurační zahrádka 
  
Usnesení číslo: 0517/RMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.p.č. 654/179 ostatní plocha, zeleň o výměře 140 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a 
provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou 

 

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0063/19 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, náměstí SNP 
  
Usnesení číslo: 0518/RMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Dům kultury Akord & Poklad, s.r.o., rekonstrukce zahrady, 
1. Etapa“ spočívajícím v rekonstrukci oplocení a stavby nového oplocení 

a) jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 3008 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, p.p.č. 
654/61 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 654/82 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/43 
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad  Odrou 
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b) jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 654/163 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/82 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č.st. 6544 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, 
to vše v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO 47973145, se sídlem Ostrava-Zábřeh, náměstí SNP 1, 
PSČ 700 30 je platný do 28.02.2021  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0089/19 
Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. 
Břenkova 
  
Usnesení číslo: 0519/RMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/773/06/Maz ze dne 20.11.2006, uzavřenou 
s XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXX  
XXXXXX, na základě které užívá část pozemku p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 4 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Břenkova, za účelem užívání přístupového 
schodiště k prodejně potravin a vinotéce, v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

  
 

 
OBH/RMOb/0055/19 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Dr. Martínka č.p. 1611, 
Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0520/RMOb-JIH/1822/11 

 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 44,22 m² v objektu č. p. 1611, který je 
součástí pozemku p.č.st. 1576, v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Dr. Martínka č.p. 1622, 
Ostrava-Hrabůvka, a o uzavření nájemní smlouvy se společností Kámen KUKU, s.r.o., 
IČ  05057922, se sídlem U Tesly 1506, 735 41 Petřvald, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m²/rok po dobu 2 měsíců a 
následně ve výši 900 Kč/m²/rok, za účelem užívání jako kancelář, dílna, sklad, a to do 15 dnů 
od doručení písemné výzvy nájemci k uzavření nájemní smlouvy, v rozsahu dle předloženého 
návrhu 

2. v případě neuzavření nájemní smlouvy ve stanovené lhůtě, pronajmout předmětný prostor a 
uzavřít nájemní smlouvu v rozsahu dle schváleného návrhu nájemní smlouvy s dalšími žadateli 
v pořadí, a to takto: 

a) Nikola Davidová, IČO 04098811, se sídlem Václava Jiřikovského 130/10, Ostrava-Dubina, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 
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100 Kč/m²/rok po dobu 2 měsíců a následně ve výši nájemného 855 Kč/m²/rok, za účelem 
užívání jako nehtová modeláž, pedikůra, a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy nájemci 
k uzavření smlouvy 

b) Vladislav Stiskala, IČO 18970460, se sídlem Smirnovova 1642/9, Ostrava-Zábřeh, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m²/rok 
po dobu 2 měsíců a následně ve výši nájemného 840 Kč/m²/rok, za účelem užívání jako sklad a 
provozovna drobných oprav spotřební elektroniky, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0007/19 
Žádost o povolení stavebních úprav v objektu na ul. Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh - 
vybudování multimediální učebny 
  
Usnesení číslo: 0521/RMOb-JIH/1822/11 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o vydání souhlasu s provedením stavebních úprav části prostor sloužících podnikání v objektu 
č. p. 384, který je součástí pozemku parc.č.st. 424/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Hulvácká 384/1 v Ostravě-Zábřehu, které provede nájemce Střední odborná škola umělecká a 
gymnázium, s.r.o., IČO 25378660, se sídlem Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové 
zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0060/19 
Stanovení způsobu pronájmu bytu s váznoucím dluhem 
  
Usnesení číslo: 0522/RMOb-JIH/1822/11 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné za m² u bytu č. 4 
s váznoucím dluhem vyšším než 40 tis. Kč na ul. Abramovova 1588/10, Ostrava-Zábřeh 
o vel. 1+2, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0061/19 
Domovní řád pro bytové domy ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0523/RMOb-JIH/1822/11 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
s účinností od 01.04.2019 úpravu znění Domovního řádu pro bytové domy ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0047/19 
Dodatek č. 1 - VZ 76.16 ,,Zajištění a provádění úklidových prací v objektu Provaznická 
62, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0524/RMOb-JIH/1822/11 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o navýšení ceny za zajištění a provádění úklidových prací v prostorách objektu 
na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě agendové 
číslo S/0812/2016/OBH ze dne 29.07.2016 se společností BEST OSTRAVA s.r.o., 
IČO 26809117, se sídlem Nádražní 3223/138d, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
zastoupenou Ing. Jozefem Sedlákem, jednatelem, kterým se mění cena za práce uvedená 
v čl. IV. odst. 1 na cenu nejvýše přípustnou 13 512 Kč bez DPH za kalendářní měsíc 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.03.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0052/19 
Uzavření smluv o ubytování a podání výpovědi ze společného nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0525/RMOb-JIH/1822/11 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o uzavření smluv o ubytování na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o ubytování 
v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy 
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a) místnost č. 9 - XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXX, Horní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
b) místnost č. 15 - XXXXXX XXXX, nar. XXXXXXX, Srbská XXXXX, Ostrava-Výškovice 
c) místnost č. 21 - XXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX, Horní XXX, Ostrava-Hrabůvka 

2. o podání výpovědi ze společného nájmu bytu  podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 
XXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX a XXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Abramovova XXXXXXX Ostrava-Zábřeh, č. b. X 

 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0051/19 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0526/RMOb-JIH/1822/11 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření smlouvy 
o nájmu bytu 

Slezská XXXXXX, 1+3, standard, č. b. X 
XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Slezská XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

dle důvodové zprávy 
  

 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0054/19 
Pronájem bytů výběrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 0527/RMOb-JIH/1822/11 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

1) Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 38 - XXXXXXXX XXX, 
nar. XXXXXXXXXX, A. Gavlase XXXXXX, Ostrava-Dubina 

2) Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 53 - XXXXXXX 
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Oráčova XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

3) Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 22 - XXXXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Fr. Formana XXXXXX, Ostrava-Dubina 
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4) Slezská 402/11, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 11 - XXXXXXX XXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, U Studia XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

5) Zlepšovatelů 555/12, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 6 - XXXXXXXXX 
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Jubilejní XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

6) Vlasty Vlasákové 968/6, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 3 - XXXXXXXXXXX 
XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Na Jízdárně XXXXXXX, Ostrava-Mor. Ostrava 

7) Abramovova 1590/14, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 5 - XXXXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Fr. Formana XXXXXX, Ostrava-Dubina 

8) Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 41 - XXX XXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Ječmínkova XXXXXX, Ostrava-Nová Bělá 

9) Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 39 - XXXXXX XXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Výškovická XXXXXXX, Ostrava-Výškovice 

10) Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 49 - XXXXXXX
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Jungmannova XXXXX, Ostrava-Přívoz 

11) Patrice Lumumby 2162/19, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 2 - XXX XXXXXXXXX 
XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Nálepkovo nám. XXXXX, Ostrava-Poruba 

12) Svornosti 2321/14, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 5 - XXXXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Nováčkova XXXXX, Ostrava-Výškovice 

13) Volgogradská 2459/22, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 4 - XXXXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Petruškova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

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

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0053/19 
Pronájem sociálních bytů vyčleněných v rámci projektu „Koncepce bydlení a její 
pilotní ověření ve městě Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 0528/RMOb-JIH/1822/11 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
výjimku ze Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
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městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn 

2) rozhodla 

  
1. o pronájmu sociálních bytů na dobu určitou s účinností od 01.04.2019 do 30.06.2019, 
nejdříve však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k 
vykonatelnosti co do povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy 

a) Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 10 - XXXXX XXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, Horní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

b) Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. 25 - XXXXXX XXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXX1, Výškovická XXXXXXX, Ostrava-Výškovice a XXXXXXX XXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, Horní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

c) Vlasty Vlasákové 962/15 Ostrava-Bělský Les, 1+2, č. b. 19 - XXXXXXXX XXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, Jaroslava Misky XXXX, Ostrava-Dubina 

d) Čujkovova 1708/7, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 2 - XXXXXX XXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, Proskovická XXXXXX, Ostrava-Výškovice 

e) Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 30 - XXXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, Jubilejní XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

f) Bedřicha Václavka 1018/1, Ostrava-Bělský Les, 1+3, č. b. 18 - XXXXXX XXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, Krokova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

2. v případě odstoupení schváleného žadatele o pronájem sociálního bytu o dalším žadateli v 
pořadí dle důvodové zprávy 

  
 

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0059/19 
Ukončení pronájmu hřiště a objektu na ulici Paseky 1582/3, O.-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0529/RMOb-JIH/1822/11 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
výpověď ze dne 28.12.2018 podanou nájemcem pozemku, sportoviště a rekreační plocha, 
p.č.  883/2, a pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, p.č.st. 1991, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č. p. 1582, vše v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Paseky 1582/3, 
Ostrava-Hrabůvka, XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX 
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX. Pronájem 
bude ukončen v souladu s nájemní smlouvou č. 2/b/032/736/98 ze dne 05.10.1998 (agendové 
č. 98/1982/OBH), ve znění dodatku, ke dni 31.03.2019, dle důvodové zprávy  
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2) rozhodla 

  
nepronajímat pozemek o výměře 658 m2, sportoviště a rekreační plocha, p.č. 883/2, a pozemek 
o výměře 218 m2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č.st. 1991, jehož součástí je stavba občanského 
vybavení č. p. 1582, vše v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Paseky 1582/3, Ostrava-Hrabůvka, 
s ohledem na navrženou likvidaci areálu včetně demolice objektu z důvodu špatného 
technického stavu, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0056/19 
Ukončení nájmu garážového stání č. 5 v objektu k bydlení na ul. Františka Formana 
280/32, zveřejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 0530/RMOb-JIH/1822/11 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
výpověď z nájmu garážového stání č. 5 v objektu k bydlení č.p. 280, který je součástí pozemku 
p.č. 110/92 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 280/32, 
Ostrava-Dubina, podanou nájemcem XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

  
2) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 5 v objektu k bydlení 
č.p. 280, který je součástí pozemku p.č. 110/92 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo 
Fr. Formana 280/32, Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účelem 
užívání garážování motorového vozidla a s minimální výší měsíčního nájemného 815 Kč vč. 
DPH 

 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0058/19 
Pronájem zasedacích místností v 5. NP Úřadu MOb Ostrava-Jih ke komerčním i 
nekomerčním účelům 
  
Usnesení číslo: 0531/RMOb-JIH/1822/11 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s pronájmem zasedacích místností - A 402 salónek o výměře 37,56 m2 a A 403 radní místnost o 
výměře 86,18 m2 - v budově A Úřadu MOb Ostrava-Jih č.p. 791, která je součástí pozemku 
p.č.st. 669 v k. ú. Hrabůvka,  adresní místo Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, ke komerčním 
i nekomerčním účelům formou vzorových smluv o krátkodobém pronájmu schválených 
usnesením RMOb Ostrava-Jih č. 3741/91 dne 24.11.2016, přičemž při jednotlivých 
pronájmech nesmí být překročena kapacita prostor, která je stanovena u prostoru A 402 
na max. 25 osob a u prostoru A 403 na max. 23 osob 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského 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 25/39 
  

2) rozhodla 

  
o výši nájemného dotčených zasedacích místností: 

- 300 Kč/hod. včetně DPH při komerčním využití, 

- 200 Kč/hod. včetně DPH při nekomerčním využití, 

dle důvodové zprávy                             

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0063/19 
Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 5 na ul. Fr. Formana 273/51 a 
garážového stání č. 7 na ul. Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 0532/RMOb-JIH/1822/11 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
s účelem užívání garážování motorového vozidla a s minimální výší měsíčního nájemného 
815 Kč vč. DPH, a to: 

a) garážového stání č. 5 v objektu k bydlení č.p. 273, který je součástí pozemku 
p.č. 71/118  v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina, 

b) garážového stání č. 7 v objektu k bydlení č.p. 277, který je součástí pozemku p.č. 110/83 
v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0010/19 
Prominutí dluhu ve výši 9498 Kč s příslušenstvím 
  
Usnesení číslo: 0533/RMOb-JIH/1822/11 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neprominutí dluhu ve výši 9 498 Kč s příslušenstvím 

  
2) rozhodla 

  
neuzavřít s žalovaným smír na částku ve výši 3 642 Kč a tudíž pokračovat v zahájeném řízení 
č.j. XXX XXXX o zaplacení částky ve výši 13 140 Kč s příslušenstvím u Okresního soudu 
v Ostravě 
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3) ukládá 

  
odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 29.03.2019
 tajemník 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0013/19 
Návrh na úpravu Jednacího řádu Rady městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0534/RMOb-JIH/1822/11 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
Jednací řád Rady městského obvodu Ostrava-Jih schválený usnesením rady čís. 4533/69 ze dne 
02.03.2006 včetně následných změn a doplňků 

  
2) vydává 

  
Jednací řád Rady městského obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  

 

 
(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0016/19 
Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie pro stavbu “Parkoviště ul. V. Jiřikovského,Ostrava-Dubina”, parcela č.71/3, 
k.ú. Dubina u Ostravy a parcela č. 567/2, k.ú. Nová Bělá 
  
Usnesení číslo: 0535/RMOb-JIH/1822/11 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie pro stavbu “Parkoviště ul. V. Jiřikovského,Ostrava-Dubina” s provozovatelem 
ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
IČ 24729035 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony  související s  uzavřením smlouvy 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 05.04.2019
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0014/19 
Dodatek č. 2 k SOD - VZ 91.18 - Dětské sportovní hřiště, Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 0536/RMOb-JIH/1822/11 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. agendové S/0948/2018/INV ze dne 17.09.2018 
se zhotovitelem VARREA  s. r. o., Oráčová 1327/3, 700 30  Ostrava - Hrabůvka, 
IČO 069 89 985  na akci VZ 91.18 Dětské sportovní hřiště, Ostrava - Zábřeh. Na základě 
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje 
konečná cena o 14 751,29 Kč bez DPH na částku 871 835,86 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 
ke SOD 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.03.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0053/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 32.19 
„Nákup čističek vzduchu do mateřských škol z participativního rozpočtu” 
  
Usnesení číslo: 0537/RMOb-JIH/1822/11 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 
VZ 32.19 „Nákup čističek vzduchu do mateřských škol z participativního rozpočtu” 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 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., 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., 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 32.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy 
u této veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0057/19 
Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a rozhodnutí o nich - VZ 
108.18 „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 0538/RMOb-JIH/1822/11 

OVZ 

k usnesení č. 0304/RMOb-JIH/1822/7 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
Námitku proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a proti postupu zadavatele 
v zadávacím řízení ze dne 07.02.2019 včetně doplnění námitky ze dne 13.02.2019 k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce VZ 108.18 „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka“ 
podané stěžovatelem OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveří, IČO: 46342796 a 
rozhodnutí o nich ze dne 22.02.2019 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0058/19 
Námitka proti rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a rozhodnutí o ni - 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 
  
Usnesení číslo: 0539/RMOb-JIH/1822/11 

OVZ 

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

1) bere na vědomí 

  
Námitku proti rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele ze dne 25.02.2019 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 Společnost pro zimní údržbu komunikací, sdružení dodavatelů zastoupené 
na základě společenské smlouvy ze dne 05.09.2018 vedoucím členem AHOS CZ s.r.o., 
Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČO: 26796481 a rozhodnutí o ni ze dne 
04.03.2019 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0050/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 12.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava - 
Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 0540/RMOb-JIH/1822/11 

OVZ 

k usnesení č. 0398/RMOb-JIH/1822/8 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) 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 12.19 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce 
bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava - Hrabůvka” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČO  41033078, za nabídkovou cenu 152 000 Kč bez DPH, tj. 183 920 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského 
dozoru 500 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky na služby VZ 12.19 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce 
bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava - Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 22.03.2019
 vedoucí odboru investičního 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 12.19 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava 
- Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 12.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0049/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 05.19 
„Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Smirnovova 1, 
Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 0541/RMOb-JIH/1822/11 

OVZ 

k usnesení č. 0397/RMOb-JIH/1822/8 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) 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 stavební práce VZ 05.19 „Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a 
oprava střechy Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, Město, 736 01 Havířov, 
IČO: 05510775, za nabídkovou cenu 1 874 850 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
100 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky na stavební práce VZ 05.19 „Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a 
oprava střechy Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 22.03.2019
 vedoucí odboru investičního 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 05.19 
„Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 12.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0054/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 147.18 „Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16” 
  
Usnesení číslo: 0542/RMOb-JIH/1822/11 

OVZ 

k usnesení č. 0198/RMOb-JIH/1822/4 
k usnesení č. 0392/RMOb-JIH/1822/8 
k usnesení č. 0394/RMOb-JIH/1822/8 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 147.18 „Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 
16” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
Finezza facility s.r.o., Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 29398096, 
za nabídkovou cenu 1 429 977,76 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů 
od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 147.18 „Oprava školní kuchyně včetně 
pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 22.03.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce VZ 147.18 „Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0048/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 04.19 
„Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Abramovova 14, 
Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 0543/RMOb-JIH/1822/11 

OVZ 

k usnesení č. 0395/RMOb-JIH/1822/8 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) 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 stavební práce VZ 04.19 „Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a 
oprava střechy Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, Město, 736 01 Havířov, 
IČO: 05510775, za nabídkovou cenu 2 083 961 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
120 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky na stavební práce VZ 04.19 „Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a 
oprava střechy Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 22.03.2019
 vedoucí odboru investičního 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 04.19 
„Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Abramovova 14, 
Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 12.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0052/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 27.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Modernizace školní kuchyně MŠ Mitušova 6“ 
  
Usnesení číslo: 0544/RMOb-JIH/1822/11 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 27.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Modernizace školní kuchyně MŠ Mitušova 6“ 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., 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 
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., 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 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 27.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 16.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0051/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 03.19 „Vývoz, 
vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, 
svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 
  
Usnesení číslo: 0545/RMOb-JIH/1822/11 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 03.19 „Vývoz, 
vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených 
do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 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. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
2. Kateřina Kudrová, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Kateřina Kudrová, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Miroslava Humpolíková, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 03.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0059/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 02.19 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti 
p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 0546/RMOb-JIH/1822/11 

OVZ 

k usnesení č. 0303/RMOb-JIH/1822/7 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce VZ 02.19 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202, 
Ostrava-Zábřeh” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem OBDOMONT s.r.o, Betonářská 239/10, Muglinov, 712 00 Ostrava, 
IČO: 01430190, za nabídkovou cenu 4 198 792,27 Kč bez DPH a lhůtou realizace 
88 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 02.19 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti 
p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 18.04.2019
 vedoucí odboru investičního 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 02.19 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202, 
Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 20.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0060/19 
Prodej osobního automobilu Škoda Octavia 
  
Usnesení číslo: 0547/RMOb-JIH/1822/11 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uveřejnit záměr o prodeji osobního automobilu Škoda Octavia, reg. značky 4T14547, formou 
elektronické aukce za podmínek, jež tvoří přílohu tohoto materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s žádostmi o účast 
- členové 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Ing. David Valenta, odbor hospodářské správy 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony k realizaci elektronické aukce 
a předložit radě městského obvodu návrh na uzavření kupní smlouvy na základě výsledku 
elektronické aukce 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0061/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 19.19 
„Dodávka stolních počítačů 2019“ 
  
Usnesení číslo: 0548/RMOb-JIH/1822/11 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 
VZ 19.19 „Dodávka stolních počítačů 2019“ 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. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

náhradníci členů: 
1. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- hodnotící komisi 
členové: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 

náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky VZ 19.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
kupní smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 17.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0018/19 
Dodatek č. 1 ke smlouvě S/0114/2018/ODK Výsadba dřevin 
  
Usnesení číslo: 0549/RMOb-JIH/1822/11 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě S/0114/2018/ODK, kterým se smlouva rozšiřuje o nové druhy a 
kultivary dřevin 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0062/19 
Revokace usnesení č. 0407/RMOb-JIH/1822/8 ze dne 14.02.2019, nový výběr 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 
122.18 „Přírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ 
Šponarova, MŠ Mitušova 4“ 
  
Usnesení číslo: 0550/RMOb-JIH/1822/11 

OVZ 

k usnesení č. 0407/RMOb-JIH/1822/8 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
usnesení č. 0407/RMOb-JIH/1822/8 ze dne 14.02.2019 z důvodu vyjádření vybraného 
dodavatele FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí 31/29, Černovice, 618 00 Brno, 
IČO: 28341627, že nebude realizovat ve všech dílčích částech podlimitní veřejnou zakázku 
na dodávky VZ 122.18 „Přírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, 
MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4“ 

  
2) rozhodla 

  
na základě výsledku původního hodnocení nabídek dle přiložené zprávy o hodnocení nabídek 
hodnotící komise ze dne 06.02.2019 a dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu 
o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u této podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
VZ 122.18 „Přírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, 
MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4“ a o uzavření smlouvy o dílo u jednotlivé dílčí části této 
podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 
- OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
IČO: 64610225 , za nabídkovou cenu 1 320 020,41 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
60 kalendářních dnů od zahájení díla u 1. dílčí části - projektu č. 04901862, MŠ F. Formana, 
název projektu Přírodní zahrada – Zelená učebna, 
- STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora č.p. 143, 793 31 Andělská Hora, 
IČO: 01919652, za nabídkovou cenu 782 142,52 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
60 kalendářních dnů od zahájení díla u 2. dílčí části - projektu č. 07521862, MŠ Tarnavova, 
název projektu Zpátky ke kořenům na MŠ Tarnavova, za nabídkovou cenu 783 294,51 Kč 
bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení díla u 3. dílčí části - projektu 
č. 04021862, MŠ Zlepšovatelů, název projektu V rytmu Živlů, za nabídkovou cenu 
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744 123,25 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení díla u 4. dílčí 
části - projektu č. 04941862, MŠ Šponarova, název projektu Živly kolem nás a v nás, a 
za nabídkovou cenu 810 140,18 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů 
od zahájení díla u 5. dílčí části - projektu č. 05141862, MŠ Mitušova, název projektu Síla Živlů 

  
3) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
jednotlivé dílčí části této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 122.18 „Přírodní zahrady 
MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 22.03.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 
4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u jednotlivé dílčí části této podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky VZ 122.18 „Přírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, 
MŠ Zlepšovatelů, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4“ vyplývající z usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 10.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 


