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Usnesení 
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______________________________ 
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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 28.03.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

0600/RMOb-JIH/1822/13 OFR/RMOb/00
22/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 12/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0601/RMOb-JIH/1822/13 SOC/RMOb/00
16/19 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 
v Ostravě-Hrabůvce 

0602/RMOb-JIH/1822/13 SOC/RMOb/00
15/19 

Žádost o finanční příspěvek na pořízení ojetého 
automobilu 

0603/RMOb-JIH/1822/13 SOC/RMOb/00
14/19 

Žádost o finanční podporu na zajištění provozu 
poradny Cesta těhotenstvím 

0604/RMOb-JIH/1822/13 OSK/RMOb/00
61/19 

Výjimka z počtu dětí v základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové 
organizaci 

0605/RMOb-JIH/1822/13 OSK/RMOb/00
60/19 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole 
Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové 
organizaci 

0606/RMOb-JIH/1822/13 OSK/RMOb/00
62/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace 

0607/RMOb-JIH/1822/13 OSK/RMOb/00
57/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský 
Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 

0608/RMOb-JIH/1822/13 OSK/RMOb/00
56/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, 
příspěvkové organizace 

0609/RMOb-JIH/1822/13 OSK/RMOb/00
52/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, 
příspěvkové organizace 

0610/RMOb-JIH/1822/13 OSK/RMOb/00
58/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, 
příspěvkové organizace 

0611/RMOb-JIH/1822/13 OSK/RMOb/00
54/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace 

0612/RMOb-JIH/1822/13 OSK/RMOb/00
53/19 

Vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní 
místa ředitelů příspěvkových organizací základních 
a mateřských škol zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

0613/RMOb-JIH/1822/13 OSK/RMOb/00
63/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 
školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, 
Klegova 29, příspěvkové organizace, do projektu 
financovaného z rozpočtu MŠMT 

0614/RMOb-JIH/1822/13 OBH/RMOb/00
62/19 

Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu 
bytu po zániku práva k nájmu bytu 
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0615/RMOb-JIH/1822/13 OBH/RMOb/00
77/19 

Žádost o splátkový kalendář - J. F. 

0616/RMOb-JIH/1822/13 OBH/RMOb/00
49/19 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu 
po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu 
ze zákona 

0617/RMOb-JIH/1822/13 OBH/RMOb/00
73/19 

Dodatek č. 1 k SoD Zpracování PD “Rekonstrukce 
pravého vstupu do objektu Hulvácká 1, 
Ostrava-Zábřeh” 

0618/RMOb-JIH/1822/13 OBH/RMOb/00
76/19 

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu 
bytu 

0619/RMOb-JIH/1822/13 OBH/RMOb/00
74/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

0620/RMOb-JIH/1822/13 OMJ/RMOb/01
10/19 

Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Cholevova – restaurační zahrádka 

0621/RMOb-JIH/1822/13 OMJ/RMOb/01
08/19 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím 
objektu v k. ú. Dubina u Ostravy - 1 

0622/RMOb-JIH/1822/13 OMJ/RMOb/01
11/19 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím 
objektu v k. ú. Dubina u Ostravy - 2 

0623/RMOb-JIH/1822/13 OMJ/RMOb/01
12/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti, pro k.ú. 
Zábřeh nad Odrou (1) 

0624/RMOb-JIH/1822/13 OMJ/RMOb/01
13/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti, pro k.ú. 
Zábřeh nad Odrou (2) 

0625/RMOb-JIH/1822/13 OMJ/RMOb/01
15/19 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. U Výtopny 

0626/RMOb-JIH/1822/13 OMJ/RMOb/01
07/19 

Souhlas s přenecháním užívání vypůjčeného 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova 

0627/RMOb-JIH/1822/13 OMJ/RMOb/01
09/19 

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

0628/RMOb-JIH/1822/13 OMJ/RMOb/01
14/19 

Souhlas se vstupem na pozemky v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, lok. řeka Odra 

0629/RMOb-JIH/1822/13 OPR/RMOb/00
11/19 

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - 
K.D. 

0630/RMOb-JIH/1822/13 OPR/RMOb/00
12/19 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení 
a zákonného úroku z prodlení M.M. 

0631/RMOb-JIH/1822/13 OPR/RMOb/00
13/19 

Žádost o splátkový kalendář - J.B. 

0632/RMOb-JIH/1822/13 ODK/RMOb/00
21/19 

Výzva objednatele k zahájení jarního vyčištění 
travnatých ploch 

0633/RMOb-JIH/1822/13 INV/RMOb/001
9/19 

Investiční záměr č. 01/2019 - Zateplení fasády 
bytového domu Lumírova 487/7, 
Ostrava-Výškovice 

0634/RMOb-JIH/1822/13 OPVO/RMOb/0
015/19 

Nominace do Výboru městských částí a obvodů 
Svazu měst a obcí ČR 

0635/RMOb-JIH/1822/13 OVZ/RMOb/00
56/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 15.19 
Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí 
Ostrava-Jih” 
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0636/RMOb-JIH/1822/13 OVZ/RMOb/00
73/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 24.19 Projektová dokumentace 
na akci „Rekonstrukce bočního vstupu do budovy 
A, ÚMOb Ostrava-Jih“ 

0637/RMOb-JIH/1822/13 OVZ/RMOb/00
72/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 148.18 „Výměna rozvodů 
zdravotechniky a oprava sociálních zařízení 
v objektu Tlapákova 17A, Ostrava-Hrabůvka” 

0638/RMOb-JIH/1822/13 OVZ/RMOb/00
44/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 35.19 
„Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská, 
vč.  opravy oplocení” 

0639/RMOb-JIH/1822/13 OVZ/RMOb/00
79/19 

Námitky proti zrušení zadávacího řízení 
a rozhodnutí o nich - 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 

0640/RMOb-JIH/1822/13 OVZ/RMOb/00
69/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 25.19 Projektová dokumentace 
na akci „Oprava hydroizolace části objektu 
U Haldy 200/18, O.-Hrabůvka“ 

0641/RMOb-JIH/1822/13 OVZ/RMOb/00
80/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 33.19 Zpracování projektové 
dokumentace „Přechod pro chodce ul. Jugoslávská 
č. 23 a č. 40, Ostrava-Zábřeh“ 

0642/RMOb-JIH/1822/13 ODK/RMOb/00
23/19 

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - 
Vybudování chodníku u CDU SPORT v Ostravě - 
Výškovicích 

0643/RMOb-JIH/1822/13 OFR/RMOb/00
23/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0644/RMOb-JIH/1822/13 OBH/RMOb/00
83/19 

Zveřejnění záměru na prostor sloužící podnikání 
v objektu na ulici Horní 1492/55, O.-Hrabůvka 

0645/RMOb-JIH/1822/13 OVZ/RMOb/00
81/19 

Seznam účastníků k vyloučení a k zařazení do DNS 
(užší řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 
138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění 
oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského 
obvodu Ostrava - Jih“ 

0646/RMOb-JIH/1822/13 TAJ/RMOb/001
0/19 

Jmenování interních auditorů 

0647/RMOb-JIH/1822/13 OSK/RMOb/00
66/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - charitativní 
běžecký závod “Pojďte se na Moment proběhnout!” 

  
Materiály, které byly staženy : 
  
 Materiál  

  
Název 

  OMJ/RMOb/00
92/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Mládeže 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0022/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 12/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0600/RMOb-JIH/1822/13 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

a) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § xxxx, pol. 6121, ORG dle bodu a) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 83 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121,ORG dle bodu a) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 83 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 5139 o 48 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 17, § 4349, pol. 5139 o 48 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 04.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0016/19 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Horní 29 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 0601/RMOb-JIH/1822/13 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 

Horní 29, 0+2, I. kat., č. b. 4 

XXXXXXXX XXXXXX nar. XXXX, bytem Horní XX, Ostrava-Hrabůvka 
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2) 

 
rozhodla 

  
o ukončení nájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 
dle důvodové zprávy 

Odborářská 68, 0+2, I. kat., č. b. 13 

XXXXXXXX XXXXXX nar. XXXX, bytem Horní XX, Ostrava-Hrabůvka 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0015/19 
Žádost o finan ční příspěvek na po řízení ojetého automobilu 
  
Usnesení číslo: 0602/RMOb-JIH/1822/13 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neposkytnout finanční příspěvek paní XXXX XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX 
XXXXXX, Ostrava - Zábřeh ve výši 20 000 Kč na pořízení ojetého automobilu s automatickou 
převodovkou a větším úložným prostorem 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0014/19 
Žádost o finan ční podporu na zajišt ění provozu poradny Cesta t ěhotenstvím 
  
Usnesení číslo: 0603/RMOb-JIH/1822/13 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neposkytnout finanční příspěvek Obecně prospěšné společnosti DLAŇ ŽIVOTU se sídlem 
Českobratrská 1229/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  IČO 26806541 ve výši 15 000 Kč 
na zajištění provozu poradny Cesta těhotenstvím 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0061/19  
Výjimka z po čtu d ětí v základní škole a mate řské škole Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 
16, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 0604/RMOb-JIH/1822/13 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 
16, příspěvkové organizaci pro školní rok 2019/2020, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0060/19  
Výjimka z po čtu d ětí v Mate řské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, p říspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 0605/RMOb-JIH/1822/13 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové 
organizaci pro školní rok 2019/2020, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0062/19  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2019 Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0606/RMOb-JIH/1822/13 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizace, a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 
11 tis. Kč dle předložené důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0057/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-B ělský Les, B. Dvorského 1, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0607/RMOb-JIH/1822/13 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 299 223,38 Kč dle předloženého 
návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jarmila Šnapková, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0056/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava-Dubina, 
F. Formana 13, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0608/RMOb-JIH/1822/13 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové 
organizace, v celkové hodnotě 27 527,80 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Dominika Danišová, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0052/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy Ostrava-Záb řeh, 
Jugoslávská 23, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0609/RMOb-JIH/1822/13 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové 
organizace, v celkové hodnotě 234 185,21 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Anna Ambrozová Pešková, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0058/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Za 
Školou 1, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0610/RMOb-JIH/1822/13 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizace, v celkové hodnotě 232 936,04 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Iveta Rychtářová, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0054/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 13, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0611/RMOb-JIH/1822/13 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 
13, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 655 760,48 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Radimír Řeha, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0053/19  
Vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitel ů příspěvkových 
organizací základních a mate řských škol z řízených statutárním m ěstem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0612/RMOb-JIH/1822/13 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vyhlašuje 
  

v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů základních 
a mateřských škol, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0063/19  
Souhlas se zapojením Základní školy a mate řské školy MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, p říspěvkové organizace, do projektu financovaného 
z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 0613/RMOb-JIH/1822/13 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, do projektu v rámci 
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dotačního programu MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -
Šablony II“ 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0062/19  
Žádost o uzav ření smlouvy o spole čném nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0614/RMOb-JIH/1822/13 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

XXXXXXX XXXXXX, 1+1, standard, č. b. X 
XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Slezská XXXXXX, Ostra va-Hrabůvka 
a XXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Slezská XXXXXX,  
Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0077/19  
Žádost o splátkový kalendá ř - J. F. 
  
Usnesení číslo: 0615/RMOb-JIH/1822/13 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o splátkách s XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
Plzeňská XXXXXXX, Ostrava-XXXXXX, za byt č. XX na ul. Plzeňská XXXXXXX, 
Ostrava-XXXXXX, k úhradě dluhu v celkové výši 10 557 Kč formou pravidelných měsíčních 
splátek ve výši 1 000 Kč, a to po dobu 10 měsíců, poslední 11. splátka je stanovena ve výši 
557 Kč, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0049/19  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájm u bytu po uplynutí dvou let od p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 0616/RMOb-JIH/1822/13 

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, dle důvodové zprávy 

Volgogradská XXXXXXXXX, 1+2, standard, č. b X 
XXXXXX XXXXXX nar. XXXXXXX, Volgogradská XXXXXX, Os trava-Zábřeh  
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0073/19  
Dodatek č. 1 k SoD Zpracování PD “Rekonstrukce pravého vstup u do objektu 
Hulvácká 1, Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 0617/RMOb-JIH/1822/13 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag. č. S /1110/2018/OBH ze dne 29.11.2018 
na realizaci nadlimitní veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace ,,Rekonstrukce 
pravého vstupu do objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem FAKO spol. s r.o., 
IČ 18188711, se sídlem Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, kterým se mění cena díla 
z důvodu méněprací na cenu nejvýše přípustnou 70 000 Kč bez DPH, tj. 84 700 Kč vč. DPH, 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 18.04.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0076/19  
Zaslání výzvy p řed podáním výpov ědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0618/RMOb-JIH/1822/13 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu č. XX nacházející se ve X. nadzemním 
podlaží stavby č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha 
a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Svornosti XX, obec Ostrava 
podle ust. § 2288 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, XXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem Svornosti  XXXXXXX, 
Ostrava-XXXXXX, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0074/19  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 0619/RMOb-JIH/1822/13 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

• Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 24 - XXXXXXXX XXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, A. Gavlase XXXXX, Ostrava-Dubina 
• Mládeže 495/11, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 4 - XXX XXXXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Jubilejní XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka a XXXX XXXXXXX 
XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Bedrnova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 
• Zlepšovatelů 553/8, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 6 - XXXXXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Horní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
• Zlepšovatelů 566/34, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 4 - XXXXXXXX XXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Kašparova XXXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
• Volgogradská 2379/153, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 9 - XXXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Volgogradská XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh a XXXXXXXX 
XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Osadní XXXXXX, Haví řov-Prostřední Suchá 
• Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 17 - XXXXXXXXX XXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

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

b) nevybrat uchazeče na pronájem bytu č. 75, 1+1, standard, ul. Čujkovova 1715/23, 
Ostrava-Zábřeh výběrovým řízením za smluvní nájemné a záměr na pronájem bytu výběrovým 
řízením za smluvní nájemné znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy  

2. o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, 
a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 58 - XXXXX XXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, Ovocná XXXXX, V řesina 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0110/19  
Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Cholevova – restaura ční 
zahrádka 
  
Usnesení číslo: 0620/RMOb-JIH/1822/13 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 42 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, ulice Cholevova, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční 
výpovědní dobou  

  
2) rozhodla 
  

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 
1,5 m2 v k. ú. Hrabůvka, ulice Cholevova, za účelem umístění dětského pískoviště u restaurační 
zahrádky 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0108/19  
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím objekt u v k. ú. Dubina u Ostravy - 
1 
  
Usnesení číslo: 0621/RMOb-JIH/1822/13 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout: 

1) parkovací stání č. 07 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 Ostravy, 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. 26 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 Ostravy, 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. 63 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 Ostravy, ul. Františka 
Formana za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, 
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na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH 
měsíčně 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0111/19 
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím objekt u v k. ú. Dubina u Ostravy - 
2 
  
Usnesení číslo: 0622/RMOb-JIH/1822/13 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout parkovací stání č. 02, 06, 08, 15, 46 a 57 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 Ostravy, ul. Františka Formana za účelem  užívání parkovacích stání 
pro parkování osobních motorových vozidel, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní 
dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0112/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti, pro k.ú. Záb řeh nad Odrou (1) 
  
Usnesení číslo: 0623/RMOb-JIH/1822/13 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.p.č. 1237/6 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování 
a udržování rozvodného tepelného zařízení v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3474-P08/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 4 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít  se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, 
Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění 
přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0113/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti, pro k.ú. Záb řeh nad Odrou (2) 
  
Usnesení číslo: 0624/RMOb-JIH/1822/13 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  částem pozemků p.p.č. 175 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 1005/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 4392 ostatní plocha, 



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 16/30 
  

zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování 
a provozování horkovodního potrubí  v rozsahu dle geometrického plánu č. 3512-361/2018, 
na dobu neurčitou za úplatu ve výši 13 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít  se společností ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČO 27804721, se sídlem Výstavní 
1144/103, Vítkovice, 703 00  Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0115/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 0625/RMOb-JIH/1822/13 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Nové oplocení SD-Zábřeh, OZO Ostrava“ umísťovaného 
na pozemky p.č.st. 1716/1 zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka OZO 
Ostrava s.r.o., IČO 62300920, se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava je platný 
do 31.03.2021 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0107/19  
Souhlas s p řenecháním užívání vyp ůjčeného pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mitušova 
  
Usnesení číslo: 0626/RMOb-JIH/1822/13 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkovou 
organizaci, IČO: 70631735, se sídlem Mitušova 1506/16, Hrabůvka, 700 30  Ostrava, souhlas 
s přenecháním pozemku p.p.č. 371/6, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova, 
užívaného na základě Smlouvy o výpůjčce č. 11/a/014/1890/06 ze dne 14.02.2007 ve znění 
dodatku č. 1, pro účely pořádání pravidelných tréninků fotbalového oddílu TJ SOKOL 
HRABŮVKA, z.s., IČO: 13644637, se sídlem Adamusova 1500/4, Hrabůvka, 700 30  Ostrava, 
a to v období od března do června roku 2019, ve dnech úterý a čtvrtek, v čase od 16.00 hod. 
do 18.00 hod. 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0109/19  
Záměr na pronájem pozemku pod stávajícími garážemi v k.  ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0627/RMOb-JIH/1822/13 

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. 2607, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

2) pozemek p.č.st. 3730, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

3) část pozemku p.č.st. 2957/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8,76 m2 (celková výměra 
225 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1469/37724 příslušejícího 
k jednotce 20/574 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

4) část pozemku p.č.st. 2969/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,24 m2 (celková výměra 
238 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/39264 příslušejícího 
k jednotce 8/302   v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0114/19  
Souhlas se vstupem na pozemky v k. ú. Výškovice u O stravy, lok. řeka Odra 
  
Usnesení číslo: 0628/RMOb-JIH/1822/13 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky parc.č. 894 trvalý travní porost (ZPF), parc.č. 895/6 ostatní plocha, 
neplodná půda a parc.č. 899/26 orná půda (ZPF) v k. ú. Výškovice u Ostravy, lok. řeka Odra, 
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih a zřízením dočasné jednorázové střelnice v rámci 
pořádání bojové historické ukázky k 74. Výročí osvobození města Ostravy pro Technické 
muzeum Olomouc 1. ČSTOB z. s., IČO 03691411, se sídlem č.p. 9, 792 01 Nová Pláň, 
ve dnech 28.4.-29.4.2019 
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(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0011/19 
Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - K. D. 
  
Usnesení číslo: 0629/RMOb-JIH/1822/13 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neprominout poplatek (úrok) z prodlení ve výši 6 341 Kč XXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX za pozdní úhradu nájemného a záloh na služby spojených s užíváním 
bytu č. XX v domě č.p. XXXX č.or. XX na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové 
zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0012/19 
Žádost o prominutí poplatku z prodlení a zákonného úroku z prodlení M.M. 
  
Usnesení číslo: 0630/RMOb-JIH/1822/13 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neprominout XXXXX XXXXXXXX kapitalizovaný poplatek z prodlení a kapitalizovaný 
zákonný úrok z prodlení v celkové výši 7 107 Kč dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0013/19 
Žádost o splátkový kalendá ř - J.B. 
  
Usnesení číslo: 0631/RMOb-JIH/1822/13 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neuzavřít splátkový kalendář s XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX ve v ěci 
dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. XX v domě č.p. XXXX 
č.or. X na ulici Oráčova v Ostravě-Hrabůvce, ve věci dlužného ujednaného nájemného 
a skutečně spotřebovaných služeb za užívání předmětného bytu bez právního důvodu (platné 
nájemní smlouvy), dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0021/19  
Výzva objednatele k zahájení jarního vy čišt ění travnatých ploch 
  
Usnesení číslo: 0632/RMOb-JIH/1822/13 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zahájení jarního vyčištění travnatých ploch dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0019/19 
Investi ční záměr č. 01/2019 - Zateplení fasády bytového domu Lumírova  487/7, 
Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 0633/RMOb-JIH/1822/13 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

IZ č. 01/2019 - Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 26.04.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0015/19 
Nominace do Výboru m ěstských částí a obvod ů Svazu m ěst a obcí ČR 
  
Usnesení číslo: 0634/RMOb-JIH/1822/13 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nominovat Mgr. Jana Dohnala, místostarostu městského obvodu Ostrava-Jih, do Výboru 
městských částí a obvodů Svazu měst a obcí ČR 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0056/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
15.19 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstruk ce podchodu pod ul. Horní, 
náměstí Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 0635/RMOb-JIH/1822/13 

OVZ 

k usnesení č. 0404/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 služby VZ 15.19 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce podchodu 
pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 
Ostrava, IČO: 48391531, za nabídkovou cenu 895 000 Kč bez DPH, tj. 1 082 950 Kč vč. DPH, 
s lhůtou realizace 180 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 
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 15.19 Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 05.04.2019
 vedoucí odboru investičního 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 15.19 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, 
náměstí Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0073/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 24.19 Projekto vá 
dokumentace na akci „Rekonstrukce bo čního vstupu do budovy A, ÚMOb 
Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 0636/RMOb-JIH/1822/13 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 24.19 Projektová 
dokumentace na akci „Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih“ 
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. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
4. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
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 24.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0072/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  148.18 
„Vým ěna rozvod ů zdravotechniky a oprava sociálních za řízení v objektu Tlapákova 
17A, Ostrava-Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 0637/RMOb-JIH/1822/13 

OVZ 

k usnesení č. 0402/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 stavební práce VZ 148.18 „Výměna rozvodů zdravotechniky 
a oprava sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17A, Ostrava-Hrabůvka” 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 1 229 926,26 Kč 
bez DPH a lhůtou realizace 70 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem k VZ 148.18 „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v 
objektu Tlapákova 17A, Ostrava-Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 17.04.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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 148.18 „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu 
Tlapákova 17A, Ostrava-Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0044/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
35.19 „P řírodov ědná u čebna v p řírod ě ZŠ Srbská, v č. opravy oplocení” 
  
Usnesení číslo: 0638/RMOb-JIH/1822/13 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 35.19 „Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská, vč. opravy oplocení” dle ust. § 27 
v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

2) jmenuje 
  

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Renáta Kroupová, 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. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 35.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem 
na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0079/19 
Námitky proti zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o nich - VZ 100.18 Zimní údržba 
místních komunikací III. a IV. t řídy, parkoviš ť a chodník ů na území MOb Ostrava-Jih 
v letech 2018 – 2020 v č. čišt ění MK 
  
Usnesení číslo: 0639/RMOb-JIH/1822/13 

OVZ 

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

1) bere na vědomí 
  

Námitky proti zrušení zadávacího řízení ze dne 05.03.2019 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 
TOMDA EU s.r.o., Havlíčkovo náměstí 781/10, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 28615948 
a rozhodnutí o nich ze 18.03.2019 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0069/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 25.19 Projekto vá 
dokumentace na akci „Oprava hydroizolace části objektu U Haldy 200/18, 
O.-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 0640/RMOb-JIH/1822/13 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 25.19 Projektová 
dokumentace na akci „Oprava hydroizolace části objektu U Haldy 200/18, O.-Hrabůvka“ 
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. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
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hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
4. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
5. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 25.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0080/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 33.19 Zpracová ní 
projektové dokumentace „P řechod pro chodce ul. Jugoslávská č. 23 a č. 40, 
Ostrava-Záb řeh“ 
  
Usnesení číslo: 0641/RMOb-JIH/1822/13 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 33.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Přechod pro chodce ul. Jugoslávská č. 23 a č. 40, Ostrava-Zábřeh“ 
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 
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2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení: 
- členové: 
1. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Božena Prchalová, odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 33.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0023/19  
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo - Vybudování chodníku u CDU 
SPORT v Ostrav ě - Výškovicích 
  
Usnesení číslo: 0642/RMOb-JIH/1822/13 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0786/2018/ODK na realizaci 
VZ 113.17 Vybudování chodníku u CDU - SPORT v Ostravě - Výškovicích, se společností 
KOVOMA - Mácha, s.r.o., IČ 28623291, se sídlem Kapitolní 3173/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 
z důvodu vzniku méněprací a víceprací. V důsledku těchto změn se cena 349 978,52 Kč 
bez DPH sjednané ve smlouvě o dílo zvyšuje o částku 38 376,46 Kč bez DPH na celkovou 
částku 388 354,98 Kč bez DPH 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0023/19 
Návrh rozpo čtového opat ření č. 13/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0643/RMOb-JIH/1822/13 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

a) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, UZ 107x1701x o 950 tis. Kč 
- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR na pol. 4216, UZ 107x1796x o 416 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 107x1701x, ORG 358 o 950 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6356, UZ 107x1796x, ORG 358 o 416 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 05.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0083/19  
Zveřejnění záměru na prostor sloužící podnikání v objektu na ulici  Horní 1492/55, 
O.-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0644/RMOb-JIH/1822/13 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 58,68 m2

ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 1492, který je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 v k. ú. 
Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, za účelem zajištění zázemí 
pro vedení stavby, na dobu od 01.05.2019 do dne bezprostředně následujícím po dni předání 
a převzetí stavby “Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka”, za nájemné ve výši 
5 555 Kč/měsíčně, společnosti Zlínstav a.s., IČO 28315669, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 
Zlín, dle důvodové zprávy   

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0081/19 
Seznam ú častník ů k vylou čení a k zařazení do DNS (užší řízení, podlimitní VZ 
na stavební práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní sy stém „Provád ění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih“ 
  
Usnesení číslo: 0645/RMOb-JIH/1822/13 

OVZ 

k usnesení č. 0410/RMOb-JIH/1822/8 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení žádostí o účast a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 138.18 Dynamický 
nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava -
Jih“ o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, a to: 
- EUROprojekt build and technology s. r. o., Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, 
IČO: 26843226 (žádost o účast č. 1) 
- MD Služby Morava, s.r.o., Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 05437334 
(žádost o účast č. 3) 
- TECHSTAIN s.r.o., Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava - Petřkovice, IČO: 28633831 
(žádost o účast č. 4) 
- Václava Otiska, Šilheřovická 433, 747 14 Markvartovice, IČO: 76078451 (žádost o účast 
č. 5) 
- Igora Bičanovského, Rynek 108, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, 
IČO: 12657409 (žádost o účast č. 6) 
- ERVO stavby, spol. s.r.o., Budovatelů 771/1, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, 
IČO: 25876333 (žádost o účast č. 7) a 
- Ing. Denisu Sopuchovou, Nad Pekárnou 737, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, 
IČO: 73237396 (žádost o účast č. 8), 
dle § 48 odst. 2 písm. a) v návaznosti na ust. § 139 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v předložené důvodové 
zprávě 
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2) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení žádostí o účast a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o zařazení níže uvedeného účastníka zadávacího řízení 
do dynamického nákupního systému k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 138.18 
Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu 
Ostrava - Jih“, a to: 
- SUBSTAV Invest s.r.o., Antonínov 636, 739 44 Brušperk, IČO: 27797554 (žádost o účast 
č. 2), 
dle § 139 odst. 6 citovaného zákona 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 138.18 vyplývající z usnesení a související se zavedením 
dynamického nákupního systému dle § 139 citovaného zákona 

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

 
  

(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0010/19  
Jmenování interních auditor ů 
  
Usnesení číslo: 0646/RMOb-JIH/1822/13 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 
  

na návrh starosty městského obvodu Ostrava-Jih Ing. Evu Stupkovou a Ing. Šárku Murinovou 
do funkcí interních auditorů, a to s účinností od 01.04.2019. 

  
2) ukládá 
  

zajistit realizaci tohoto usnesení. 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 31.03.2019
 tajemník 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0066/19  
Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č - charitativní b ěžecký závod “Poj ďte se 
na Moment prob ěhnout!” 
  
Usnesení číslo: 0647/RMOb-JIH/1822/13 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neposkytnutí peněžitého daru 20 000 Kč - charitativní běžecký závod “Pojďte se na Moment 
proběhnout!” XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX, XXX XX XX XXXXX X  

  
 

 


