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 Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 21.03.2019  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

0551/RMOb-JIH/1822/12 OFR/RMOb/00
21/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 11/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0552/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/00
75/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Na Rybníčkách 

0553/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/00
77/19 

Záměr na pronájem pozemku, záměr prodeje 
pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 

0554/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/00
93/19 

Záměr na změnu smlouvy o pachtu, pozemek 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická 

0555/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/00
94/19 

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Václava Košaře 

0556/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/00
95/19 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími 
garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

0557/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/00
96/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka – restaurační zahrádka 

0558/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/00
98/19 

Záměr na pronájem parkovacích stání 
v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 

0559/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/01
00/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
ul. Oráčova 

0560/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/00
88/19 

Stanovisko k daru, přijetí daru a svěření pozemků 
v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská 

0561/RMOb-JIH/1822/12 OBH/RMOb/00
80/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

0562/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/01
01/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita – Při Hůře 

0563/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/01
02/19 

Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti v 
k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 

0564/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/01
03/19 

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

0565/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/01
04/19 

Záměr na změnu nájemní smlouvy na část pozemku 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šamanova 

0566/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/00
81/19 

Změna nájemní smlouvy, část pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova 

0567/RMOb-JIH/1822/12 OMJ/RMOb/01
05/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na části pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ulice Krmelínská 

0568/RMOb-JIH/1822/12 ODK/RMOb/00
19/19 

Příspěvek na zkrášlení okolí bytových domů 
výsadbou okrasných rostlin 

0569/RMOb-JIH/1822/12 OSK/RMOb/00
40/19 

Aktualizace projektových fichí MAP 

0570/RMOb-JIH/1822/12 OSK/RMOb/00
41/19 

Přerušení provozu mateřských škol v měsíci 
červenci a srpnu 2019 

0571/RMOb-JIH/1822/12 OSK/RMOb/00
42/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvkové organizace 
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0572/RMOb-JIH/1822/12 OSK/RMOb/00
43/19 

Rezignace na členství ve školské radě 

0573/RMOb-JIH/1822/12 OSK/RMOb/00
44/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace 

0574/RMOb-JIH/1822/12 OSK/RMOb/00
45/19 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
- zakázky malého rozsahu 

0575/RMOb-JIH/1822/12 OSK/RMOb/00
46/19 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvkové organizaci 

0576/RMOb-JIH/1822/12 OSK/RMOb/00
47/19 

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků 
a úspěšných žáků v roce 2019 

0577/RMOb-JIH/1822/12 OSK/RMOb/00
48/19 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole 
Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové 
organizaci 

0578/RMOb-JIH/1822/12 OSK/RMOb/00
49/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 

0579/RMOb-JIH/1822/12 OSK/RMOb/00
50/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, 
příspěvkové organizace 

0580/RMOb-JIH/1822/12 OBH/RMOb/00
67/19 

Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo č. 4/032/94/08 na 
,,Provádění pravidelného kompletního celoročního 
úklidu v budovách ÚMOb Ostrava-Jih” 

0581/RMOb-JIH/1822/12 OBH/RMOb/00
57/19 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání 
v objektu k bydlení na ul. Volgogradská 2434/147, 
zveřejnění záměru 

0582/RMOb-JIH/1822/12 OBH/RMOb/00
64/19 

Pronájem garáže č. 3 v bytovém domě na ul. 
Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka 

0583/RMOb-JIH/1822/12 OBH/RMOb/00
69/19 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 
prostoru v objektu Čujkovova 3165/40a, O.-Zábřeh 

0584/RMOb-JIH/1822/12 OBH/RMOb/00
70/19 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 
prostoru v objektu B. Četyny 978/19, O.-Bělský 
Les 

0585/RMOb-JIH/1822/12 OBH/RMOb/00
71/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prodejního stánku 
č. 2 na ul. Dr. Martínka, O.-Hrabůvka 

0586/RMOb-JIH/1822/12 INV/RMOb/001
8/19 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování 
projektové dokumentace “Rekonstrukce bytového 
domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka” 

0587/RMOb-JIH/1822/12 INV/RMOb/001
3/19 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 76.18 - Rekonstrukce 
pavilonu tělocvičny ZŠ Srbská 2, Ostrava-Jih 

0588/RMOb-JIH/1822/12 OVZ/RMOb/00
66/19 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 20.19 
„Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská, vč. 
opravy oplocení” 
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0589/RMOb-JIH/1822/12 OVZ/RMOb/00
55/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby) - VZ 13.19 Zpracování projektové 
dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi ul. 
Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih” 

0590/RMOb-JIH/1822/12 OVZ/RMOb/00
65/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
služby) - VZ 07.19 „Technické zabezpečení voleb 
EU 2019” 

0591/RMOb-JIH/1822/12 OVZ/RMOb/00
64/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
služby) - VZ 08.19 zpracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, 
Ostrava-Zábřeh” 

0592/RMOb-JIH/1822/12 OVZ/RMOb/00
68/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce) - VZ 149.18 „Oprava sociálních 
zařízení v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, 
Ostrava-Zábřeh” 

0593/RMOb-JIH/1822/12 OVZ/RMOb/00
67/19 

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

0594/RMOb-JIH/1822/12 OVZ/RMOb/00
71/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce) - VZ 11.19 „Likvidace nefunkčních 
pískovišť a mobiliáře svěřených do správy 
městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020” 

0595/RMOb-JIH/1822/12 OVZ/RMOb/00
63/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 31.19 „Výměna 
oken a vstupních dveří spojovací chodby objektu na 
ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh” 

0596/RMOb-JIH/1822/12 OVZ/RMOb/00
70/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 150.18 „Nákup 
propagačních předmětů pro městský obvod 
Ostrava-Jih” 

0597/RMOb-JIH/1822/12 OSK/RMOb/00
59/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 
6B, příspěvkové organizace 

0598/RMOb-JIH/1822/12 ODK/RMOb/00
20/19 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek pro příspěvkovou organizaci 
Technické služby Ostrava-Jih na nákup zametacího 
stroje 

0599/RMOb-JIH/1822/12 OSR/RMOb/00
10/19 

Návrh změny Územního plánu Ostravy 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OMJ/RMOb/00
99/19 

Návrh na ukončení dohody o spolupráci 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0021/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 11/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na  rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0551/RMOb-JIH/1822/12 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se: 

a) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400078000000 o 150 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400078000000 o 150 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 51xx o 6 020 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 51xx o 6 020 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6121, ORG dle bodu b) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 1 602 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 342x, pol. 6121, ORG dle bodu b) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 1 602 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5901, UZ 13 o 100 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400171000000, UZ 13 
o 100 tis. Kč   

2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 28.03.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0075/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Ry bníčkách 
  
Usnesení číslo: 0552/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku parc.č. 181/3 zahrada (ZPF) o výměře 160 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou 
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 zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0077/19  
Záměr na pronájem pozemku, zám ěr prodeje pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 0553/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku parc.č. 263/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat pozemek parc.č. 263/11 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 31 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, za podmínky vydání 
předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0093/19  
Záměr na zm ěnu smlouvy o pachtu, pozemek v k. ú. Výškovice u Os travy, 
ul. Proskovická 
  
Usnesení číslo: 0554/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru změnit Smlouvu o pachtu č. 354/17/OMJ ze dne 11.01.2018, uzavřenou s AGRO 
Stará Bělá spol. s r.o., IČO: 60777893, se sídlem Blanická 252/172, 724 00 Ostrava - Stará 
Bělá, za účelem provozování zemědělské činnosti (kosení vzrostlé trávy a sušení sena pro 
skot), spočívající v  rozšíření předmětu pachtu o pozemek parc.č. 851 orná půda (ZPF) 
o výměře 8647 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy a změně výše pachtovného dle nové výměry 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0094/19  
Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Václava Koša ře 
  
Usnesení číslo: 0555/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část 
pozemku parc.č. 73/49 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 168 m2 v k. ú. Dubina 
u Ostravy a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat část 
pozemku v rozsahu daném zákresem, který je přílohou č. 1 materiálu 
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 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0095/19  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0556/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, pod garážemi cizích vlastníků 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou: 

1. pozemek p.č.st. 2641, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, lokalita U Výtopny 

2. část pozemku p.č.st. 2966/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,06 m2 (celková 
výměra 230 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38630 
příslušejícího k jednotce 11/360 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

3. část pozemku p.č.st. 2972/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,66 m2 (celková 
výměra 240 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 777/19297 
příslušejícího k jednotce 5/226 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

4. ½ pozemku p.č.st. 2970/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,5 m2 (celková výměra 
19 m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

5. ½ pozemku p.č.st. 2971/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,5 m2 (celková 
výměra 21 m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0096/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mjr. Nováka – restaura ční 
zahrádka 
  
Usnesení číslo: 0557/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 434/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 8 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka, za účelem umístění a provozování 
restaurační zahrádky 
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OMJ/RMOb/0098/19  
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina 
u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0558/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout: 

1. parkovací stání č. 27 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostrava, ul. Františka 
Formana za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, 
na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH 
měsíčně 

2. parkovací stání č. 62 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostrava, ul. Františka 
Formana za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, 
na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH 
měsíčně 

3. parkovací stání č. 36 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

4. parkovací stání č. 41/1 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

5. parkovací stání č. 41/2 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

6. parkovací stání č. 03 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0100/19  
Pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, lokalita ul. Orá čova 
  
Usnesení číslo: 0559/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
 

pronajmout část pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m² v k. ú. Hrabůvka, 
lokalita ul. Oráčova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu 
Ostrava-Jih, za účelem užívání části pozemku pod stavbou parkovacího stání č. 13 XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , za cenu 
45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 540 Kč ročně + zákonná sazba DPH na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0088/19  
Stanovisko k daru, p řijetí daru a sv ěření pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. St ředoškolská 
  
Usnesení číslo: 0560/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

souhlasné stanovisko k darování pozemků a částí pozemků v k. ú Zábřeh nad Odrou, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to   

- část p.p.č. 623/95 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2 nově označená jako p.p.č. 623/156 
ostatní plocha, jiná plocha   

- část p.p.č. 623/95 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2 nově označená jako p.p.č. 623/158 
ostatní plocha, jiná plocha 

- část p.p.č. 623/95 ostatní plocha, zeleň o výměře 57 m2 nově označená jako díl k) 

- část p.p.č. 623/113 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 474 m2 nově označená jako p.p.č. 
623/152 ostatní plocha, jiná plocha   

- část p.p.č. 623/113 ostatní plocha, jiná plocha nově o výměře 2125 m2    

- část p.p.č. 623/118 ostatní plocha, zeleň nově o výměře 184 m2    
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- část p.p.č. 623/122 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 81 m2 nově označená jako 
p.p.č. 623/154 ostatní plocha, ostatní komunikace   

- část p.p.č. 623/122 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2 nově označená jako 
p.p.č. 623/155 ostatní plocha, ostatní komunikace   

- část p.p.č. 623/125 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 429 m2 označená jako 
díl l)      

- část p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 654 m2 nově označená jako p.p.č. 
642/17 ostatní plocha, jiná plocha    

- část p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 214 m2 nově označená jako p.p.č. 
642/18 ostatní plocha, jiná plocha    

- část p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2 nově označená jako p.p.č. 
642/19 ostatní plocha, jiná plocha    

- pozemek p.p.č. 642/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 9055 m2 

- část p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha   o výměře 1 m2 nově označená jako p.p.č. 
642/14 ostatní plocha, jiná plocha    

- část p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha   o výměře 375 m2 nově označená jako díl r)  

  - část p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1061 m2 nově označená jako p.p.č. 
642/10 ostatní plocha, jiná plocha    

- část p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2 nově označená jako p.p.č. 
642/11 ostatní plocha, jiná plocha 

- část p.p.č. 669/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 nově označená jako 
díl d)      
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- část p.p.č. 670/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64 m2 nově označená jako 
díl c)      

- p.p.č. 715/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 302 m2, 

vše do vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČO 7089069, se sídlem 28. října 2771/117, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

  
2) žádá 
  

Zastupitelstvo města Ostravy přijmout darem pozemky a části pozemků v k. ú Zábřeh nad 
Odrou, z vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČO 7089069, se sídlem 28. října 2771/117, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, a to 

- část p.p.č. 623/91 ostatní plocha, zeleň o výměře 27 m2 nově označená jako p.p.č. 623/153 
ostatní plocha, zeleň   

- část p.p.č. 623/92 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 440 m2 nově označená jako díl h)      

- část p.p.č. 623/116 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 88 m2 nově označená jako díl g)      

- část p.p.č. 642/3 ostatní plocha, zeleň plocha o výměře 34 m2 nově označená jako p.p.č. 
642/20 ostatní plocha, zeleň 

- část p.p.č. 642/7 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 1074 m2 nově označená jako p.p.č. 
642/13 ostatní plocha, jiná plocha       

- část p.p.č. 642/7 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 34 m2 nově označená jako p.p.č. 
642/15 ostatní plocha, jiná plocha       

- část p.p.č. 719/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 683 m2 nově označená jako p.p.č. 
719/15 ostatní plocha, jiná plocha       

- část p.p.č. 719/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 682 m2 nově označená jako p.p.č. 
719/16 ostatní plocha, jiná plocha       

- pozemek p.p.č. 715/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 425 m2,     



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 12/35 
  

vše do vlastnictví statutárního města Ostravy a žádá o jejich svěření městskému obvodu 
Ostrava-Jih, 

jak jsou geometricky zaměřené dle GP č. 3477-144a/2018 a GP č. 3477-144b/2018 

 
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0080/19  
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul.  Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 0561/RMOb-JIH/1822/12 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání v I. NP objektu ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeného ke správě městskému ovbodu Ostrava-Jih č. p. 1492 
stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p.č. st. 1800/9 zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Hrabůvka na ul. Horní č. or. 55, Ostrava-Hrabůvka (dále jen “objekt”), 
o výměře 99,83 m² s minimální výši nájemného 3000 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, bez určení účelu užívání, za podmínky, že v prostorách nebudou 
provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 
a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebude 
provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou v rozporu 
s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem 

  
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.) 
OMJ/RMOb/0101/19  
Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – P ři Hůře 
  
Usnesení číslo: 0562/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 6310 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita – Při Hůře, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky 
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX , s výší nájemného 
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11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 209 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní 
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0102/19  
Návrh na ukon čení smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 0563/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/830/08/Bie vedenou v  ČSOB 
pod č.  7100001056 ze dne 27.05.2008, uzavřenou s Československou obchodní bankou, a. s., 
IČO 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, na základě které užívá část 
pozemku p.p.č. 311/33 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní, 
za účelem umístění 3 ks reklamních zařízení-poutačů, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0103/19  
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - Korýtko 
  
Usnesení číslo: 0564/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 6129 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita – Korýtko, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou 
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0104/19  
Záměr na zm ěnu nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Šamanova 
  
Usnesení číslo: 0565/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru změnit Nájemní smlouvu č. 227/18/OMJ ze dne 12.10.2018, na základě které 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX , 
užívá  část pozemku p.p.č. 455/80 zahrada o výměře 163 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Šamanova jako oplocenou zahradu, s ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, spočívající v „úpravě výměry předmětu nájmu“ 
ze 163 m2 na 148 m2, v rozsahu dle geometrického plánu, který je přílohou č. 1 materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0081/19  
Změna nájemní smlouvy, část pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumíro va 
  
Usnesení číslo: 0566/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít s XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXX Dodatek 
č. 1 k Nájemní smlouvě č. 30/18/OMJ ze dne 20.04.2018, ve znění  přílohy č. 3 tohoto 
materiálu  

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0105/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ulice Krmelínská 
  
Usnesení číslo: 0567/RMOb-JIH/1822/12 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - umístění stavby podzemního kabelového vedení NN pod 
názvem „Ostrava-Hrabůvka 433/36, NN“, v předpokládané celkové délce cca 4 bm pod 
povrchem části pozemku p.č.st. 75 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v k. ú. Hrabůvka, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, je platný do 31.03.2021  

2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.č.st. 75 
zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění podzemního 
kabelového vedení NN v předpokládané délce cca 4 bm pod povrchem části pozemku v rámci 
stavby pod názvem „Ostrava-Hrabůvka 433/36, NN“, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
za úhradu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemního kabelového 
vedení NN 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového 
vedení NN, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.03.2021 uzavřít se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  
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PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 
ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0019/19  
Příspěvek na zkrášlení okolí bytových dom ů výsadbou okrasných rostlin 
  
Usnesení číslo: 0568/RMOb-JIH/1822/12 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

“Pravidla pro poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin”, dle přílohy předloženého materiálu 

  
2) svěřuje 
  

pravomoc k uzavírání darovacích smluv dle “Pravidel pro poskytnutí daru na nákup okrasných 
rostlin” vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb PhDr. Danielu Jeřábkovi 

  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb PhDr. Daniela Jeřábka k podpisu darovacích 
smluv dle “Pravidel pro poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin” 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0040/19  
Aktualizace projektových fichí MAP 
  
Usnesení číslo: 0569/RMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s aktualizací projektových fichí MAP níže uvedených příspěvkových organizací  

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace s projektem 
„Jazyková laboratoř” dle důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace 
s projektem „Zpátky k řemeslům” a „S jazyky do světa” dle důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace s projekty 
„Učebna informatiky na ZŠ Provaznická“ a „Jazyková laboratoř na ZŠ Provaznická“ 
dle důvodové zprávy 
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- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace 
s projektem „Modernizace počítačových učeben ZŠ Krestova 36A” a „Vybudování digitální 
jazykové učebny na ZŠ Krestova 36A” dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0041/19  
Přerušení provozu mate řských škol v m ěsíci červenci a srpnu 2019 
  
Usnesení číslo: 0570/RMOb-JIH/1822/12 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přerušením provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2019, za předpokladu, 
že bude zajištěna péče o děti v období přerušení provozu jednotlivých mateřských škol, dle 
důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0042/19  
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mate řské školy Ostrava- Dubina, 
V. Koša ře 6, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0571/RMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvkové organizace s projektem „Rekonstrukce venkovního hřiště” dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0043/19  
Rezignace na členství ve školské rad ě 
  
Usnesení číslo: 0572/RMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

rezignaci XXXX XXXXXXX na členství ve školské radě Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0044/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Březinova 52, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0573/RMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 153 951,49 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 

 
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0045/19  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení - zakázky malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 0574/RMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře“, v části sedmé, čl.1, bodu 1. pro Základní 
školu Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkovou organizaci, za účelem vyhlášení 
výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na údržbu travnatých hřišť v předpokládané 
částce převyšující 300 000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci jmenovat členem 
hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Aleš Vodička, T: 30.04.2019
 ředitel příspěvkové organizace 

 
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0046/19  
Výjimka z po čtu d ětí v Základní škole a mate řské škole Ostrava- Hrabůvka, 
A. Ku čery  0, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 0575/RMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizaci pro školní rok 2019/2020, dle předloženého návrhu 
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(zn. předkl.) 

 
OSK/RMOb/0047/19 
Návrh na ocen ění pedagogických pracovník ů a úsp ěšných žák ů v roce 2019 
  
Usnesení číslo: 0576/RMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o ocenění pedagogických pracovníků školských zařízení městského obvodu Ostrava-Jih 
u příležitosti Dne učitelů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0048/19  
Výjimka z po čtu d ětí v Mate řské škole Ostrava-Výškovice, Sta ňkova 33, p říspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 0577/RMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové 
organizaci pro školní rok 2019/2020, dle předloženého návrhu 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0049/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 15, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0578/RMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 
15, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 353 345,56 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Lumír Sedláček, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 
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 (zn. předkl.) 

 
OSK/RMOb/0050/19 
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy Ostrava-Záb řeh, 
Chrjukinova 12, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0579/RMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové 
organizace, v celkové hodnotě 561 359,85 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Szarowski, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 

 
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0067/19  
Dodatek č.6 ke smlouv ě o dílo č. 4/032/94/08 na ,,Provád ění pravidelného kompletního 
celoro čního úklidu v budovách ÚMOb Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 0580/RMOb-JIH/1822/12 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 6  ke smlouvě o dílo č. 4/032/94/08 ze dne 26.11.2008 se společností 
MW-DIAS, a.s., IČO 25368907, se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
zastoupenou  Martinem Chylou, jednatelem, kterým se mění cena za  zajištění a provádění
úklidových prací v objektech ÚMOb Ostrava-Jih v rozsahu Přílohy 1 smlouvy o dílo, uvedená 
v čl.III. odst. 1 na cenu nejvýše přípustnou 125 363,27 Kč bez DPH za kalendářní měsíc 
a kterým se aktualizuje Příloha č. 1 - Vymezení předmětu plnění smlouvy o dílo ve znění 
Přílohy č. 1, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 12.04.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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OBH/RMOb/0057/19 
Ukon čení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k  bydlení 
na ul. Volgogradská 2434/147, zve řejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 0581/RMOb-JIH/1822/12 

(zn. předkl.) 
OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  a) o ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ulici Volgogradská 

2434/147, Ostrava-Zábřeh, dohodou ke dni 31.03.2019 a uzavření dohody o ukončení nájemní 
smlouvy s nájemcem  společností Repistakova s.r.o., se sídlem Volgogradská 2417/112, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 28658345, v rozsahu dle přílohy č. 2  

b) o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 116,88 m² v I. NP 
objektu k bydlení č.p. 2434, který je součástí pozemku p.č.st. 3075 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
adresní místo Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, s minimální výší nájemného 
500 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou,  bez určení účelu užívání, 
za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 
a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
ve znění pozdějších předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. 
§ 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou 
provozovány činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními 
hodnotami a činnosti s erotickým podtextem, 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/0064/19  
Pronájem garáže č. 3 v bytovém dom ě na ul. Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 0582/RMOb-JIH/1822/12 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

I. o pronájmu garáže č. 3 o výměře 23,81 m² v bytovém domě č.p. 1647, který je součástí 
pozemku p.č.st. 2225 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření 
nájemní smlouvy XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX , na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 1 400 Kč/měsíc vč. DPH, 
za účelem garážování motorového vozidla, v rozsahu schválené vzorové nájemní smlouvy NS 
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02, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy 
budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy 

II. v případě neuzavření nájemní smlouvy ve stanovené lhůtě, uzavřít nájemní smlouvu 
v rozsahu  schválené vzorové nájemní smlouvy NS 02 s dalším žadatelem v pořadí 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/0069/19  
Uzavření dodatku k nájemní smlouv ě na pronájem prostoru v objektu Čujkovova 
3165/40a, O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 0583/RMOb-JIH/1822/12 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s postoupením práv z nájemní smlouvy č. 2/b/014/842/07 ze dne 19.07.2007, ve znění dodatků, 
uzavřené s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX , na společnost Květiny Vavrošová s.r.o., IČO 07799055, se sídlem Podlesí 
č. ev. 280, Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 2/b/014/842/07 ze dne 19.07.2007, ve znění 
dodatků, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 30,73 m2 v objektu č. p. 3165, 
který je součástí pozemku p.č.st. 6495 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 
3165/40a, Ostrava-Zábřeh, a to z důvodu změny v osobě nájemce z podnikající fyzické osoby 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XX, 
na společnost Květiny Vavrošová s.r.o., IČO 07799055, se sídlem Podlesí č. ev. 280, Frýdlant 
nad Ostravicí-Frýdlant, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
3) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 2 tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 01.05.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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 (zn. předkl.) 

 
OBH/RMOb/0070/19 
Uzavření dodatku k nájemní smlouv ě na pronájem prostoru v objektu 
B. Četyny 978/19, O.-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 0584/RMOb-JIH/1822/12 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s postoupením práv z nájemní smlouvy č. 279/17/OBH ze dne 18.10.2017 uzavřené 
se společností JEMA CZ s.r.o., IČO 29398550, se sídlem Česká 2908/10a, Ostrava-Zábřeh, 
na společnost Květiny1.cz s.r.o., IČO 07751141, se sídlem Česká 2908/10a, Ostrava-Zábřeh 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 279/17/OBH ze dne 18.10.2017 na pronájem 
prostoru sloužícího podnikání o výměře 51 m2 v objektu č. p. 978, který je součástí pozemku 
p.č. 131 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, a to 
z důvodu změny v osobě nájemce ze společnosti JEMA CZ s.r.o., IČO 29398550, se sídlem 
Česká 2908/10a, Ostrava-Zábřeh, na společnost Květiny1.cz s.r.o., IČO 07751141, se sídlem 
Česká 2908/10a, Ostrava-Zábřeh, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
3) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 2 tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 01.05.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0071/19  
Zveřejnění záměru na pronájem prodejního stánku č. 2 na ul. Dr. Martínka, 
O.-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0585/RMOb-JIH/1822/12 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem prodejního stánku č. 2 o výměře 9 m2 v podchodu, který 
je pod povrchem pozemku p. č. 468/1 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Dr. Martínka, 
Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší 
nájemného 2 000 Kč/m2/, za účelem užívání jako prodejna spotřebního zboží bez zvláštních 
nároků na hygienické zázemí, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

 
INV/RMOb/0018/19 
Dodatek č.1 ke smlouv ě o dílo na zpracování projektové dokumentace “ Rekonstrukce 
bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 0586/RMOb-JIH/1822/12 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/1166/2018/INV ze dne 02.01.2019 
se zhotovitelem wamp in, s.r.o., Slavníkovců 15a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 
25358928 na zpracování projektové dokumentace VZ 71.18 “Rekonstrukce bytového domu 
Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka” v důsledku nových skutečností zjištěných při zpracování 
projektové dokumentace. Nové skutečnosti vyžadují rozšíření předmětu díla a navýšení 
konečné ceny o 30 000 Kč bez DPH na celkovou částku 430 000 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo agendové č. S/1166/2018/INV 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 25.04.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
 (zn. předkl.) 

INV/RMOb/0013/19 
Dodatek č. 1 k SOD - VZ 76.18 - Rekonstrukce pavilonu t ělocvi čny ZŠ Srbská 2, 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0587/RMOb-JIH/1822/12 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. agendové S/1034/2018/INV ze dne 15.10.2018 
se zhotovitelem JV Agro Morava  s. r. o., Meziříčská 2304, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO 268 26 411  na akci VZ 76.18 Zateplení tělocvičny ZŠ Srbská 2, Ostrava-Jih. Na základě 
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje 
konečná cena o 394 154,03 Kč bez DPH na částku 9 322 465,28 Kč bez DPH 

  
2) rozhodla 
  

o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku z SOD prodloužit termín 
provedení díla o 5 kalendářních dnů na 125 kalendářních dnů 
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3) 

 
 
ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke SOD  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0066/19 
Zrušení ve řejné zakázky (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: 0588/RMOb-JIH/1822/12 

OVZ 

k usnesení č. 0476/RMOb-JIH/1822/10 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce VZ 20.19 „Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská, vč. opravy oplocení” 
z důvodu, že zadavatel nepřijal na základě výzvy k podání nabídky do konce lhůty pro podání 
nabídek žádnou nabídku 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 20.19 
„Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská, vč. opravy oplocení” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 (zn. předkl.)

OVZ/RMOb/0055/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 13.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi  ul. Svornosti a Čujkovova, 
Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 0589/RMOb-JIH/1822/12 

OVZ 

k usnesení č. 0401/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 k veřejné zakázce na služby VZ 13.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih” 
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o vyloučení účastníka Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25361520, 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 13.19 Zpracování projektové dokumentace „Výškovická ul. 
prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem Ing. Romanem Fildánem, Na Stuchlíkovci 738, 735 14, Orlová - Lutyně, IČO: 
75379007, za nabídkovou cenu 926 800 Kč bez DPH, tj. 1 121 428 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 150 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon 
autorského dozoru 700 Kč bez DPH/hod. 

  
3) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky na služby VZ 13.19 Zpracování projektové dokumentace „Výškovická ul. 
prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 29.03.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
4) 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 13.19 
Zpracování projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, 
Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0065/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 07.19 „ Technické 
zabezpečení voleb EU 2019” 
  
Usnesení číslo: 0590/RMOb-JIH/1822/12 

OVZ 

k usnesení č. 0399/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 07.19 „Technické zabezpečení voleb EU 2019” a o uzavření 
nájemní smlouvy s vybraným dodavatelem CS21 Nextnet s.r.o., Žerotínova 1051/19, 
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702 00 Ostrava, IČO: 61977306, za nabídkovou cenu 224 200 Kč bez DPH, tj. 271 282 Kč 
vč. DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru hospodářské správy připravit návrh nájemní smlouvy s vybraným dodavatelem 
na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ 07.19 „Technické zabezpečení voleb EU 2019” 

  
 Vyřizuje: Ing. Radim Navrátil, T: 29.03.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy, BOZP a PO 

 
 
3) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh nájemní smlouvy k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 07.19 
„Technické zabezpečení voleb EU 2019” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0064/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 08.19 zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce h řišt ě na ul. Dolní, Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 0591/RMOb-JIH/1822/12 

OVZ 

k usnesení č. 0396/RMOb-JIH/1822/8 
  
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 08.19 zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem MARPO s.r.o., se sídlem 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČO: 41033078, za nabídkovou cenu 247 500 Kč bez DPH, tj. 299 475 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 200 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon 
autorského dozoru 500 Kč bez DPH/hod. 
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2) 

 
ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 08.19 
zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 10.04.2019
 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 služby VZ 08.19 
zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0068/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 149.18 
„Oprava sociálních za řízení v 2.NP v objektu Gur ťjevova 11, Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 0592/RMOb-JIH/1822/12 

OVZ 

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 149.18 „Oprava sociálních zařízení v 2.NP 
v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem: 

- BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., se sídlem Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
IČO: 25392077, za nabídkovou cenu 505 004,74 Kč bez DPH a lhůtou realizace 
60 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem k VZ 149.18 „Oprava sociálních zařízení v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, 
Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 10.04.2019
 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 
149.18 „Oprava sociálních zařízení v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0067/19 
Zpráva komise (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: 0593/RMOb-JIH/1822/12 

OBH 

k usnesení č. 0475/RMOb-JIH/1822/10 
  
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 malého rozsahu na stavební práce VZ 23.19 „Oprava podlahy v jídelně 
ZŠ Kosmonautů 15, 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 1 927 946,27 Kč bez DPH, tj. 2 332 815 Kč vč. 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 veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 23.19 „Oprava podlahy v jídelně 
ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 29.03.2019
 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 této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce VZ 23.19 „Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0071/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 11.19 
„Likvidace nefunk čních pískoviš ť a mobiliá ře svěřených do správy m ěstského 
obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020” 
  
Usnesení číslo: 0594/RMOb-JIH/1822/12 

OVZ 

k usnesení č. 0435/RMOb-JIH/1822/9 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu 
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce VZ 11.19 „Likvidace nefunkčních 
pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020” 
o vyloučení účastníka, a to: 

- Radoslav Zajíc, 739 12, Čeladná 874, IČO: 01638441 (nabídka č. 2), z důvodů uvedených 
v předložené důvodové zprávě 
- Lesostavby Frýdek-Místek a. s., Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek IČO: 45193118 
(nabídka č. 4), z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 
- DJ VANEKO Group s.r.o., Zborovská 381/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 02247747 (nabídka č. 5), z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) 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 11.19 „Likvidace nefunkčních pískovišť 
a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020” 
a o uzavření rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- LUGAB s.r.o. se sídlem Dělnická 324/35, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 25879944 
za nabídkovou cenu 2 424 300 Kč bez DPH a za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 
přiložené rámcové smlouvy o dílo s dobou trvání do 31.12.2020 nebo do vyčerpání finančního 
limitu 3 800 000 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve 

  
3) ukládá 
  

odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem k VZ 11.19 „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy 
městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020” 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
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4) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební 
práce VZ 11.19 „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského 
obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0063/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) –
VZ 31.19 „Vým ěna oken a vstupních dve ří spojovací chodby objektu na ul. Horymírova 
3054/121, Ostrava-Záb řeh” 
 
Usnesení číslo: 0595/RMOb-JIH/1822/12 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 
31.19 „Výměna oken a vstupních dveří spojovací chodby objektu na ul. Horymírova 3054/121, 
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 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
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. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Soňa Cingrová, 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 31.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0070/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 150.18 
„Nákup propaga čních p ředmětů pro m ěstský obvod Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 0596/RMOb-JIH/1822/12 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 150.18 
„Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih” 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. Mgr. Gabriela Gödelová, vedoucí odboru vztahů s veřejností 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Kateřina Klosová, odbor vztahů s veřejností 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
3. PaedDr. Zuzana Sedláčková, odbor vztahů s veřejností 
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hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Gabriela Gödelová, vedoucí odboru vztahů s veřejností 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Bc. Kateřina Klosová, odbor vztahů s veřejností 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky VZ 150.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
rámcové kupní smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 17.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0059/19  
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mate řské školy Ostrava- Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0597/RMOb-JIH/1822/12 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, 
příspěvkové organizace s projektem „Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity 
na ZŠ+MŠ Volgogradská” dle důvodové zprávy 

 
 (zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0020/19  
Návrh na ud ělení vý jimky ze zásad pro zadávání ve řejných zakázek pro p říspěvkovou 
organizaci Technické služby Ostrava-Jih na nákup za metacího stroje 
  
Usnesení číslo: 0598/RMOb-JIH/1822/12 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  
 o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, a to za účelem 
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nákupu zametacího stroje příspěvkovou organizací Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková 
organizace, dle předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace 
Ing. Miroslavovi Janečkovi jmenovat v rámci veřejné zakázky na nákup zametacího stroje 
za členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise místostarostu Bc. Zdeňka Hűbnera, 
MBA, vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb PhDr. Daniela Jeřábka a vedoucí 
oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřinu Gemrotovou 

  
 Vyřizuje: Ing. Miroslav Janečka, T: 28.06.2019
 ředitel TSOJ 

 
 zn. předkl.) 

OSR/RMOb/0010/19 
Návrh zm ěny Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0599/RMOb-JIH/1822/12 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s návrhem změny územního plánu níže uvedených pozemků: 

1) pozemek p.p.č. 73/47, ostatní plocha, o celkové výměře 12 010 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Žižkovská, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Ostrava-Jih, a to z plochy využití jako „bydlení v bytových domech“ na nové využití „sport” 

2) pozemek p.p.č. 278/6, ostatní plocha, o celkové výměře 30 674 m2 (část pozemku o výměře 
cca 14 020 m2), v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická, ve vlastnictví Vítkovické střední průmyslové 
školy, a to z plochy využití jako „bydlení v bytových domech“ na nové využití „sport” 

3a) pozemek p.p.č. 793/296, ostatní plocha, o celkové výměře 12 558 m2, v k.ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Charvátská, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeno městskému 
obvodu Ostrava-Jih, a to z plochy využití jako „bydlení v bytových domech“ na nové využití 
„sport” 

3b) pozemek p.p.č. 793/307, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 1 272 m2, v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to z plochy využití jako „bydlení v bytových domech“ 
na nové využití „sport” 
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4) pozemek p.p.č. 479/10, ostatní plocha, o celkové výměře 6 260 m2, v k.ú. Hrabůvka, 
ul. Klegova, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Ostrava-Jih, a to z plochy využití jako „bydlení v bytových domech“ na nové využití „sport” 

5a) pozemek p.p.č. 654/223, ostatní plocha, o celkové výměře 7 810 m2,, v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Kosmonautů, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Ostrava-Jih, a to z plochy využití jako „bydlení v bytových domech“ na nové využití „sport” 

5b) pozemek p.p.č. 654/72, ostatní plocha, o celkové výměře 7 291 m2, v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Kosmonautů, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Ostrava-Jih, a to z plochy využití jako „bydlení v bytových domech“ na nové využití „sport” 

5c) pozemek p.p.č. 654/71, o celkové výměře 1 993 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul . Kosmonautů, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Ostrava-Jih, a to z plochy využití jako „bydlení v bytových domech“ na nové využití „sport” 

6a) pozemek p.p.č. 783/51, ostatní plocha, o celkové výměře 3 370 m2,, v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, svěřeno Sportovnímu 
gymnáziu Emila a Dany Zátopkových, a to z plochy využití jako „bydlení v bytových domech“ 
na nové využití „sport” 

6b) pozemek p.p.č. 783/52, ostatní plocha, o celkové výměře 3 739 m2, v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, svěřeno Sportovnímu 
gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, a to z plochy využití jako „bydlení v bytových domech“ 
na nové využití „sport” 

6c) pozemek p.p.č. 783/53, ostatní plocha, o celkové výměře 230 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, svěřeno Sportovnímu gymnáziu 
Dany a Emila Zátopkových, a to z plochy využití jako „bydlení v bytových domech“ na nové 
využití „sport” 

6d) pozemek p.p.č. 783/55, ostatní plocha, o celkové výměře 498 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, svěřeno Sportovnímu gymnáziu 
Dany a Emila Zátopkových, a to z plochy využití jako „bydlení v bytových domech“ na nové 
využití „sport” 
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6e) pozemek p.p.č. 783/56, ostatní plocha, o celkové výměře 8 324 m2, v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, svěřeno Sportovnímu 
gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, a to z plochy využití jako „bydlení v bytových domech“ 
na nové využití „sport” 

  
2) pověřuje 
  

starostu městského obvodu Ostrava-Jih požádat Útvar hlavního architekta a stavebního úřadu 
Magistrátu města Ostravy o zpracování a projednání změny dle bodu 1) toho usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.04.2019
 starosta 
 


