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Usnesení 
12. mimo řádné sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 03.10.2019 

  

čís. 1620/RMObM-JIH/1822/12 
- 

1629/RMObM-JIH/1822/12 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

 
v z. Mgr. Jan Dohnal 
místostarosta 

 
  
  
 

______________________________ 
Ing. Hana Tichánková 
místostarostka 

  
  
  
 



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

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 2/8 
  

  
  

Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 03.10.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

1620/RMObM-JIH/1822/12 OFR/RMOb/00
86/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 43/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1621/RMObM-JIH/1822/12 OFR/RMOb/00
88/19 

Revokace usnesení Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih č. 0493/RMOb-JIH/1822/11 ze dne 
14.03.2019 - Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 
příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, zřízené statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 

1622/RMObM-JIH/1822/12 OFR/RMOb/00
87/19 

Revokace části usnesení Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih č. 1037/RMOb-JIH/1822/20 ze dne 
12.06.2019 - Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 
příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, zřízené statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 

1623/RMObM-JIH/1822/12 OFR/RMOb/00
89/19 

Revokace usnesení Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih č. 0309/RMObM-JIH/1822/4 ze dne 
31.01.2019 - Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 
příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, zřízené statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 

1624/RMObM-JIH/1822/12 OVZ/RMOb/02
54/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce) - VZ 88.19 „Stavební práce 
v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, 
Ostrava-Zábřeh” 

1625/RMObM-JIH/1822/12 OSK/RMOb/02
53/19 

Rezignace a jmenování člena školské rady 
při Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 

1626/RMObM-JIH/1822/12 OBH/RMOb/02
66/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

1627/RMObM-JIH/1822/12 OBH/RMOb/02
70/19 

Udělení vyjímky z Organizačního řádu Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih 

1628/RMObM-JIH/1822/12 OVZ/RMOb/02
56/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 102.19 „Regenerace 
sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin“ 

1629/RMObM-JIH/1822/12 OBH/RMOb/02
73/19 

Revokace části usnesení 
č. 1580/RMOb-JIH/1822/27 ze dne 19.09.2019 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu vyčleněného 
do 30.09.2019 jako byt sociální 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0086/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 43/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1620/RMObM-JIH/1822/12 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 12, § 6409, pol. 5909 o 50 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 5169 o 50 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 5171 o 250 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 6121 o 250 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5169 o 175 tis. Kč 
- zvýši kapitálové výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 6121, ORG 0400301000000 o 175 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 61 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6351 o 61 tis. Kč 

e) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1,§ 3639, pol. 2322 o 3 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 3 tis. Kč 

2) změnu závazného ukazatele dle bodu d) a e) důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 10.10.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0088/19 
Revokace usnesení Rady m ěstského obvodu Ostrava-Jih č. 0493/RMOb-JIH/1822/11 
ze dne 14.03.2019 - Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava- Jih, z řízené statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským 
obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1621/RMObM-JIH/1822/12 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

své usnesení č. 0493/RMOb-JIH/1822/11 ze dne 14.03.2019 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0087/19 
Revokace části usnesení Rady m ěstského obvodu Ostrava- Jih č. 
1037/RMOb-JIH/1822/20 ze dne 12.06.2019 - Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2019 
příspěvkové organizace Technické služby Ostrava- Jih, z řízené statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1622/RMObM-JIH/1822/12 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

své usnesení č.1037/RMOb-JIH/1822/20 ze dne 12.06.2019, a to v rozsahu bodu 1, odstavce a) 
  

  
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0089/19 
Revokace usnesení Rady m ěstského obvodu Ostrava-Jih č. 0309/RMObM-JIH/1822/4 
ze dne 31.01.2019 - Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava- Jih, z řízené statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským 
obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1623/RMObM-JIH/1822/12 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

své usnesení č. 0309/RMObM-JIH/1822/4 ze dne 31.01.2019 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih: 
Technické služby Ostrava-Jih, IČO 66739331 se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 
Ostrava-Zábřeh,  zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 386 000 Kč dle bodu 2) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 
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3) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 17.10.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0254/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 88.19 
„Stavební práce v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 1624/RMObM-JIH/1822/12 

OVZ 

k usnesení č. 1551/RMOb-JIH/1822/26 
  
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 stavební práce VZ 88.19 „Stavební práce v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, 
Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- JVAgro Morava s.r.o., se sídlem Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO: 26826411, za nabídkovou  cenu 541 835,99 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
50 kalendářních dnů od zahájení realizace díla 

 a jako druhým v pořadí 

- FENBAU s.r.o., se sídlem Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 25815458, za nabídkovou cenu 599 240 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 45 kalendářních 
dnů od zahájení realizace díla 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem k VZ 88.19 „Stavební práce v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, 
Ostrava-Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 04.11.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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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 stavební práce VZ 88.19 „Stavební 
práce v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.11.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0253/19  
Rezignace a jmenování člena školské rady p ři Základní škole a mate řské škole 
Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 15, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1625/RMObM-JIH/1822/12 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

rezignaci Ing. Michala Domašíka na členství ve školské radě při Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 

  
2) jmenuje 
  

Ing. Lenku Holkovou členem školské rady při Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0266/19  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1626/RMObM-JIH/1822/12 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 420,675 m² v II. NP objektu č. p. 1492, stavba 
občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 1800/9 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo 
Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti BenFalco.cz s.r.o., IČO 01388019, 
Zengrova 480/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neručitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 1104,72 Kč/m²/rok, za účelem 
provozování fitcentra, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení 
písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, v rozsahu předloženého 
návrhu, dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 
  odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0270/19  
Udělení vyjímky z Organiza čního řádu Ú řadu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1627/RMObM-JIH/1822/12 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) uděluje 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství vyjímku z Organizačního řádu Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih v platném znění, a to přílohy č. 3, čl. II., odst. 6.4, bod 13, týkající 
se finančního limitu pro zabezpečení přípravy a realizace veřejné zakázky investičního 
charakteru v hodnotě do 500 tis. Kč bez DPH, a to zvýšením finančního limitu pro zajištění 
výběrového řízení a realizaci investiční akce ,,Rekonstrukce bočního vstupu budovy A, 
ÚMOb O.-Jih”, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0256/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 102.19 
„Regenerace sídlišt ě Hrabůvka – 2. etapa, Zele ň Savarin“ 
  
Usnesení číslo: 1628/RMObM-JIH/1822/12 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 102.19 
„Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin“ 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 s úpravou 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Pavlína Nováčková, členka ZMOb a členka kontrolního výboru ZMOb 
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- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Daniel Adamčík, vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 102.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.11.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0273/19  
Revokace části usnesení č. 1580/RMOb-JIH/1822/27 ze dne 19.09.2019 o uzav ření 
smlouvy o nájmu bytu vy členěného do 30.09.2019 jako byt sociální 
  
Usnesení číslo: 1629/RMObM-JIH/1822/12 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

část usnesení č. 1580/RMOb-JIH/1822/27 ze dne 19.09.2019 v odstavci 5. bodě 26 o uzavření 
smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností od 01.10.2019 do 31.03.2020 (s možností 
obnovy nájmu) s nájemcem bytu 

Čujkovova 1708/7, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. X - XXXXXX XXXXXXX 
nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X 

dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 30 dní (bez možnosti obnovy nájmu) 
s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti 
co do povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu s uživatelem bytu: 

Čujkovova 1708/7, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. X - XXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX 

dle důvodové zprávy 
  

 
 


