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 Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 11.04.2019  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

0651/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
39/19 

Souhlas s umístěním stavebního záměru 
na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Nákladní 

0652/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
93/19 

Navazující projekt sociálního bydlení k projektu 
„Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě 
Ostrava“ 

0653/RMOb-JIH/1822/14 OFR/RMOb/00
24/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 14/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih 

0654/RMOb-JIH/1822/14 SOC/RMOb/00
18/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

0655/RMOb-JIH/1822/14 SOC/RMOb/00
19/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení – 
Domě s pečovatelskou službou 

0656/RMOb-JIH/1822/14 SOC/RMOb/00
17/19 

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

0657/RMOb-JIH/1822/14 ODK/RMOb/00
22/19 

Smlouva o výpůjčce sanitárního kontejneru 
Dopravnímu podniku Ostrava a.s. 

0658/RMOb-JIH/1822/14 VZP/RMOb/00
01/19 

Jmenování členů Povodňové komise Městského 
obvodu Ostrava-Jih 

0659/RMOb-JIH/1822/14 INV/RMOb/002
1/19 

Vzájemné započtení pohledávek spojených 
s realizací VZ “Dětské hřiště č. 3, MOb 
Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova” 

0660/RMOb-JIH/1822/14 INV/RMOb/002
2/19 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování PD 
“Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, 
Ostrava-Hrabůvka” 

0661/RMOb-JIH/1822/14 INV/RMOb/002
0/19 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování PD 
“Výměna umakartových bytových jader v bytových 
domech Volgogradská 159, 161, 165, 
Ostrava-Zábřeh” a “Výměna umakartových 
bytových jader v bytových domech Volgogradská 
159, Ostrava-Zábřeh” 

0662/RMOb-JIH/1822/14 OSK/RMOb/00
70/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvkové organizace 

0663/RMOb-JIH/1822/14 OSK/RMOb/00
71/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, 
příspěvkové organizace 

0664/RMOb-JIH/1822/14 OSK/RMOb/00
72/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace 

0665/RMOb-JIH/1822/14 OSK/RMOb/00
73/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizace 
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0666/RMOb-JIH/1822/14 OSK/RMOb/00
75/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace 

0667/RMOb-JIH/1822/14 OSK/RMOb/00
76/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, 
V. Košaře 6, příspěvkové organizace 

0668/RMOb-JIH/1822/14 OSK/RMOb/00
77/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové 
organizace 

0669/RMOb-JIH/1822/14 OSK/RMOb/00
78/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizace 

0670/RMOb-JIH/1822/14 OSK/RMOb/00
79/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace 

0671/RMOb-JIH/1822/14 OSK/RMOb/00
69/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, 
Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace 

0672/RMOb-JIH/1822/14 OSK/RMOb/00
84/19 

Navýšení rozpočtu Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové 
organizaci 

0673/RMOb-JIH/1822/14 OSK/RMOb/00
74/19 

Souhlas s technickým zhodnocením budovy a 
snížením nájemného 

0674/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
68/19 

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

0675/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
79/19 

Pronájem sociálního bytu vyčleněného v rámci 
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření 
ve městě Ostrava“ 

0676/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
81/19 

Pronájem náhradního bytu a uzavření smluv 
o ubytování 

0677/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
72/19 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku 
práva k nájmu bytu 

0678/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
90/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

0679/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
75/19 

Zveřejnění záměru na pronájem garáže v bytovém 
domě na ul. Výškovická 186, Ostrava-Výškovice 

0680/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
91/19 

Souhlas se změnou účelu užívání části objektu 
na ul. Mjr.Nováka 1455/34, pavilón tělocvičny, k.ú. 
Ostrava-Hrabůvka 

0681/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
78/19 

Vybudování vnitřních rozvodů optické 
infrastruktury elektronických komunikací 
v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih 

0682/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
66/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k 
bydlení na ul. Václava Košaře 123/3, 
Ostrava-Dubina 
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0683/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
92/19 

Zaslání výzvy nájemci bytu k odstranění závadného 
chování 

0684/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
94/19 

Žádost o slevu z nájmu 

0685/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
82/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostor v objektu 
na ulici V Zálomu 1, O.-Zábřeh 

0686/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
89/19 

Stanovení způsobu pronájmu bytu s váznoucím 
dluhem 

0687/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
95/19 

Zveřejnění záměru na pronájem části střechy 
bytového domu Výškovická 447/153, 
Ostrava-Výškovice 

0688/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/00
86/19 

Záměr na výpůjčku části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Jedličkova 

0689/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
16/19 

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

0690/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/00
59/18 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, Náměstí SNP 

0691/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
21/19 

Pronájem částí pozemků a stanoviska k vypořádání 
užívaných částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Javůrkova 

0692/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
22/19 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

0693/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
18/19 

Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Dr. Martínka 

0694/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
20/19 

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

0695/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/00
90/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Břenkova 

0696/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
23/19 

Záměr na změnu nájemní smlouvy v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Pavlovova 

0697/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
19/19 

Záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Podhájí 

0698/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
24/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lok. nám. SNP – restaurační zahrádka 

0699/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
25/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Zimmlerova 

0700/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
26/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Plzeňská - variantní návrh usnesení 

0701/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
29/19 

Záměr změny nájemních smluv pronájmu pozemků 
pod garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

0702/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
30/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Karpatská 

0703/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
31/19 

Záměr na pronájem parkovacího stání 
v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 

0704/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
33/19 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita – Korýtko 
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0705/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
34/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Jugoslávská 

0706/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
36/19 

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

0707/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
37/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti 
v k.ú.Hrabůvka 

0708/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
38/19 

Stanovisko k vydržení části pozemku u rodinného 
domu na ulici Markova 968 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou 

0709/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/00
79/19 

Záměr na pronájem pozemku, stanovisko k prodeji 
pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita 
ul. Venclíkova x Husarova 

0710/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
27/19 

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

0711/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
40/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská 

0712/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
43/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. U Výtopny x Rudná 

0713/RMOb-JIH/1822/14 OVZ/RMOb/00
74/19 

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

0714/RMOb-JIH/1822/14 OVZ/RMOb/00
82/19 

Vyloučení vybraného dodavatele, nový výběr 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky (veřejná 
zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 12.19 
Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, 
Ostrava - Hrabůvka“ 

0715/RMOb-JIH/1822/14 OVZ/RMOb/00
75/19 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 21.19 „Oprava 
elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14” 

0716/RMOb-JIH/1822/14 OVZ/RMOb/00
76/19 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby 
zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní 
systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních a 
jiných prací” 

0717/RMOb-JIH/1822/14 OVZ/RMOb/00
08/19 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS 
„Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví 
SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ 

0718/RMOb-JIH/1822/14 OVZ/RMOb/00
84/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 16.19 
Strukturovaná kabeláž budovy „B” 

0719/RMOb-JIH/1822/14 OVZ/RMOb/00
78/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 22.19 
Zpracování projektové dokumentace „Modernizace 
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školní jídelny a kuchyně - výdej při 
ZŠ Provaznická” 

0720/RMOb-JIH/1822/14 OMJ/RMOb/01
46/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Mládeže 

0721/RMOb-JIH/1822/14 OVZ/RMOb/00
83/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 34.19 „Výstavba 
osobních výtahů v bytových domech Odborářská 
68, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka” 

0722/RMOb-JIH/1822/14 OVZ/RMOb/00
85/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 27.19 
Zpracování projektové dokumentace „Modernizace 
školní kuchyně MŠ Mitušova 6” 

0723/RMOb-JIH/1822/14 OVZ/RMOb/00
86/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 03.19 
„Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání 
do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených 
do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 
2019-2020” 

0724/RMOb-JIH/1822/14 OVZ/RMOb/00
77/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na dodávky) - VZ 18.19 „Výměna osobního 
výtahu do 1000 kg a výtahu do 320 kg v bytovém 
domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh“ 

0725/RMOb-JIH/1822/14 OBH/RMOb/00
88/19 

Výpůjčka prostoru v objektu na ul. Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka 

0726/RMOb-JIH/1822/14 ODK/RMOb/00
25/19 

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků 
v městském obvodu Ostrava-Jih na období 
2019/2020 

0727/RMOb-JIH/1822/14 OVZ/RMOb/00
90/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 36.19 „Zimní údržba místních 
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na 
území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 
2019/2020“ 

0728/RMOb-JIH/1822/14 OVZ/RMOb/00
92/19 

Uzavření kupní smlouvy na osobní automobil 
Škoda Octavia 

  
Materiály, které byly staženy :  

Materiál  
  

Název 

 OBH/RMOb/00
85/19 

Souhlas s umístěním informační tabule na sloupu 
objektu na ulici Čujkovova 40a, O.-Zábřeh 

 OPVO/RMOb/0
016/19 

Návrh na úpravu Jednacího řádu komisí Rady 
městského obvodu Ostrava-Jih, návrh obsahových 
náplní komisí 

 OSK/RMOb/00
65/19 

Snížení kapacity v Základní škole 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové 
organizaci 

 OSK/RMOb/00
64/19 

Snížení kapacity v Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvkové 
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organizaci 
 OSK/RMOb/00
83/19 

Snížení kapacity v Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové 
organizaci s účinností od 01.09.2019 

 OSK/RMOb/00
86/19 

Snížení kapacit v Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové 
organizaci 

 OSK/RMOb/00
68/19 

Snížení kapacity v Základní škole a mateřské škole 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, 
Klegova 29, příspěvkové organizaci 

 OSK/RMOb/00
67/19 

Snížení kapacity v Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové 
organizaci 

 OSK/RMOb/00
85/19 

Snížení kapacity v Základní škole Ostrava-Zábřeh, 
Chrjukinova 12, příspěvkové organizaci 

 OSK/RMOb/00
87/19 

Snížení kapacity v Základní škole Ostrava-Zábřeh, 
Jugoslávská 23,příspěvkové organizaci 

 OSK/RMOb/00
80/19 

Snížení kapacit v Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvkové 
organizaci 

 OSK/RMOb/00
82/19 

Snížení kapacity v Základní škole Ostrava-Dubina, 
Františka Formana 45, příspěvkové organizaci 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0139/19  
Souhlas s umíst ěním stavebního zám ěru na pozemcích v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. 
Nákladní 
  
Usnesení číslo: 0651/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 
  

usnesení č. 0434/RMOb-JIH/1822/9 ze dne 21.02.2019 

  
2) rozhodla 
  

v souladu a čl. 22 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, 
Statut města Ostravy vydat souhlasné stanovisko s umístěním stavebního záměru „Městečko 
bezpečí“ spočívajícím v provedení těchto   stavebních a inženýrských objektů: 

SO 01 Vstupní objekt 

SO 02 Objekt HZS 

SO 03 Objekt ZZS 

SO 04 Objekt Policie 

SO 05 Objekt Domov 

SO 06 Objekt IZS, garáže, hygienické zázemí 

SO 07 Objekt IBC + média 

SO 08 Objekt mimořádných událostí 

SO 09 Objekt vjemů, životného prostředí 

SO 10 Plocha pro altán, plocha pro ohniště (součást IO 05) 

SO 11 Plocha „staveniště“ 

SO 12 Objekt umělá skála a tunel 

SO 13 Horolezecká stěna, lanovka 

SO 14 Jezírko (součást IO 05) 

SO 15 Jedovatá zahrada (součást IO 05) 

SO 16 Lanové centrum 
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 IO 01 Odstavné a parkovací plochy, areálové komunikace 

IO 02 Dopravní hřiště 

IO 03 Zpevněné plochy obslužné – chodníky 

IO 04 Oplocení a brány 

IO 05 Sadové a parkové úpravy, mobiliář 

IO 06 Přípojka VN, areálové rozvody NN 

IO 07 Přípojka vodovodu, areálové rozvody 

IO 08 Splašková kanalizace, areálové rozvody 

IO 09 Dešťová kanalizace, areálové rozvody 

IO 10 Přípojka slaboproudu, areálové rozvody 

IO 11 Přeložka VN 

IO 12 Přeložka V.O. 

IO 13 Příprava území a terénní úpravy, 

na pozemcích p.p.č. 799/7 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 799/8 orná půda (ZPF), 
p.p.č. 799/22 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 799/23 orná půda (ZPF) a a p.p.č. 4474/9 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Nákladní, 
svěřených městskému obvodu v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
pro statutární město Ostravu, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 
Ostrava 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0093/19  
Navazující projekt sociálního bydlení k projektu „K oncepce bydlení a její pilotní 
ověření ve m ěstě Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 0652/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

písemnou žádost náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. 
ze dne 27.03.2019 ve věci navazujícího projektu sociálního bydlení ve znění Přílohy č. 1 
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2) rozhodla 
  

po ukončení realizace projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 
k datu 30.09.2019 nevyčlenit pro účely sociálního bydlení v rámci navazujícího projektu 
žádnou bytovou jednotku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému 
obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem odpovědi k žádosti náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyňka 
Pražáka, Ph.D. ze dne 27.03.2019 ve znění Přílohy č. 2 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0024/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 14/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0653/RMOb-JIH/1822/14 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se 

a) 

- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137 o 56 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6122 o 56 tis. Kč 

b) 

- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 7 000 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 221x, pol. 5171 o 7 000 tis. Kč 

c) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 32 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3xxx, pol. 5xxx o 32 tis. Kč 

d) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 36 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5169 o 36 tis. Kč 

e) 

- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400078000000 o 20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 5139, ORG 0400078000000 o 20 tis. Kč 
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2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 18.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0018/19 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 0654/RMOb-JIH/1822/14 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

Horymírova 125, 0+1, I. kat., č. b. 92 

XXXXXXX XXXXXX nar. XXXX, bytem Krestova XXXXXXX, O strava - Hrabůvka 

  
 

  
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0019/19 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 0655/RMOb-JIH/1822/14 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

Horymírova 123, 1+1, I. kat., č. b. 16 

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX nar. XXXXX XXXX, bytem O strava-Výškovice, 
Na Výspě XXXXX  
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0017/19 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Horní 29 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 0656/RMOb-JIH/1822/14 

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. 36 

XXXXXX XXXXXXXXX nar. XXXX, bytem Dr. Martínka XX, Ostrava-Hrabůvka 

  
 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0022/19  
Smlouva o výp ůjčce sanitárního kontejneru Dopravnímu podniku Ostrav a a.s. 
  
Usnesení číslo: 0657/RMOb-JIH/1822/14 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o výpůjčce sanitárního kontejneru se společností Dopravní podnik Ostrava 
a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Moravská Ostrava,  IČ:61974757 dle předloženého 
materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
VZP/RMOb/0001/19 
Jmenování členů Povod ňové komise M ěstského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0658/RMOb-JIH/1822/14 

VŽP 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 
  na základě článku 20 písm. b) bod 1 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, v platném znění, a dále v souladu s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností 
od 11.04.2019, členy Povodňové komise Městského obvodu Ostrava-Jih: 

• Bc. Martina Bednáře (starostu MOb Ostrava-Jih) předsedou komise 
• Mgr. Jana Dohnala (místostarostu MOb Ostrava-Jih) 1. místopředsedou komise 
• Bc. Zdeňka Hűbnera, MBA (místostarostu MOb Ostrava-Jih) 2. místopředsedou komise 
• Ing. Petra Halfara (vedoucího Odboru výstavby a životního prostředí ÚMOb Ostrava-Jih), 
tajemníkem komise 
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• Mgr. Petra Mentlíka (tajemníka ÚMOb Ostrava-Jih), členem komise 
• PhDr. Daniela Jeřábka (vedoucího Odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb 
Ostrava-Jih) členem komise 
• Ing. Miroslava Janečku (ředitele Technických služeb Ostrava-Jih, p.o.), členem komise 
• Ing. Radima Navrátila (vedoucího Odboru hospodářské správy ÚMOb Ostrava-Jih) členem 
komise 
• Ing. Jakuba Nitru (referenta životního prostředí Odboru výstavby a životního prostředí 
ÚMOb Ostrava-Jih), členem komise 
• Ing. Davida Valentu (koordinátora autoprovozu Odboru hospodářské správy ÚMOb 
Ostrava-Jih) členem komise 
• Pavla Honczka (vedoucího oblasti Ostrava-Jih Městské policie Ostrava) členem komise 
• npor. Ing. Bc. Tomáše Charváta (vedoucího Obvodního oddělení Ostrava-Zábřeh Policie 
České republiky) členem komise 
• npor. Mgr. Jána Lehotského (vedoucího Obvodního oddělení Ostrava-Hrabůvka Policie 
České republiky) členem komise 
• Ing. Václava Matěje (velitele Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh) členem komise 

 
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0021/19 
Vzájemné zapo čtení pohledávek spojených s realizací VZ “D ětské h řišt ě č. 3, MOb 
Ostrava-Jih, Záb řeh nad Odrou, ul. Horymírova” 
  
Usnesení číslo: 0659/RMOb-JIH/1822/14 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

skutečnost, že zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská tř. 459/58, České 
Budějovice 3, 370 04, odštěpný závod SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní 
stavby MORAVA se sídlem Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno navrhl 
kompenzaci z důvodu snížení estetické hodnoty kvality povrchu dětského hřiště č. 3 
na ul. Horymírova slevou z ceny díla ve výši 100 000 Kč bez DPH 

  
2) souhlasí 
  

se započtením vzájemných peněžitých nároků vzniklých ze smlouvy o dílo S/0181/2017/INV 
na VZ 170.16 “Dětské hřiště č. 3, MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova” 
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3) ukládá 
  

vedoucímu odboru investičního zabezpečit všechny potřebné úkony související se započtením 
vzájemných peněžitých nároků vzniklých ze smlouvy o dílo S/0181/2017/INV na VZ 170.16 
“Dětské hřiště č. 3, MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova” 

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

 
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0022/19 
Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo na zpracování PD “Zateplení objektu Mjr. No váka 
1455/34, Ostrava-Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 0660/RMOb-JIH/1822/14 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/1223/2018/INV ze dne 9. 1. 2019 
se zhotovitelem firmou MARK VALA s.r.o., Divadelní 603/3, 602 00 Brno, IČO: 07214481 
na zpracování projektové dokumentace VZ 118.18 “Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, 
Ostrava-Hrabůvka” v důsledku nových skutečností zjištěných při zpracování projektové 
dokumentace. Nové skutečnosti vyžadují změnu předmětu díla, prodloužení lhůty realizace 
díla a navýšení ceny díla 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo agendové č. S/1223/2018/INV na zpracování projektové dokumentace VZ 
118.18 “Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0020/19 
Dodatek č. 2 ke smlouv ě o dílo na zpracování PD “Vým ěna umakartových bytových 
jader v bytových domech Volgogradská 159, 161, 165,  Ostrava -Zábřeh” a “Vým ěna 
umakartových bytových jader v bytových domech Volgo gradská 159, Ostrava-Záb řeh”  
  
Usnesení číslo: 0661/RMOb-JIH/1822/14 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0858/2018/INV ze dne 20.08.2018 
se zhotovitelem Lenkou Jerakasovou, Marie Majerové 1667/11, 708 00 Ostrava-Poruba, 
IČO: 63307111 na zpracování projektové dokumentace VZ 50.18 “Výměna umakartových 
bytových jader v bytových domech Volgogradská 159, 161, 165, Ostrava-Zábřeh” a “Výměna 
umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh” 
na základě nových požadavků správce bytových domů odboru bytového a ostatního 
hospodářství. Nové skutečnosti vyžadují změnu předmětu díla, změnu ceny díla a lhůty 
realizace díla. Původní cena díla ve výši 201 000 Kč bez DPH se navyšuje o 20 000 Kč 
bez DPH na částku 221 000 Kč bez DPH. DPH se navyšuje o 4 200 Kč na 46 410 Kč. Lhůta 
zpracování předmětu díla Dodatku č. 2 je 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti dodatku 

  
 
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo agendové č. S/0858/2018/INV na zpracování projektové dokumentace 
VZ 50.18 “Výměna umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159, 161, 
165, Ostrava-Zábřeh” a “Výměna umakartových bytových jader v bytových domech 
Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 17.05.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0070/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy Ostrava-Výškovice , 
Srbská 2, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0662/RMOb-JIH/1822/14 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace, v celkové hodnotě 537 362,29 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Karla Kuklová, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0071/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava-Výškovice, 
Staňkova 33, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0663/RMOb-JIH/1822/14 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové 
organizace, v celkové hodnotě 170 924,13 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Bc. Šárka Beranová, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0072/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Horymírova 100, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0664/RMOb-JIH/1822/14 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 
100, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 634 203,05 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Renata Bůžková, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0073/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy MUDr. 
Emílie Lukášové Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0665/RMOb-JIH/1822/14 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 297 768,97 Kč
dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petra Kalousková, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 

 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0075/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava-Hrab ůvka, 
Adamusova 7, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0666/RMOb-JIH/1822/14 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové 
organizace, v celkové hodnotě 146 827,09 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Markéta Holcová, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0076/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Dubina, V. Koša ře 6, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0667/RMOb-JIH/1822/14 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvkové organizace, v celkové hodnotě198 913,19 Kč dle předloženého návrhu 
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2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Hana Konopásková, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0077/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Výškovice, Še říková 33, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0668/RMOb-JIH/1822/14 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33 
příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 505 767,20 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Karla Kuklová, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0078/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, Krestova 36A, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0669/RMOb-JIH/1822/14 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 
36A příspěvkové organizace, v celkové hodnotě  499 417,70 Kč dle předloženého návrhu 
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2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 
  
 Vyřizuje: Mgr. Ladislava Měchová, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0079/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0670/RMOb-JIH/1822/14 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 
6B, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě  392 426,72 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Lýdie Štulová, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

 
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0069/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Harmonie 
Ostrava-Hrab ůvka, Zlepšovatel ů 27, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0671/RMOb-JIH/1822/14 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 68 910,90 Kč dle předloženého návrhu 
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2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Petra Richterová, T: 31.05.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0084/19  
Navýšení rozpo čtu Základní škole a mate řské škole Ostrava-Záb řeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 0672/RMOb-JIH/1822/14 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 
  

s navýšením rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace v celkové výši 700 000 Kč 
dle předložené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0074/19  
Souhlas s technickým zhodnocením budovy a snížením nájemného 
  
Usnesení číslo: 0673/RMOb-JIH/1822/14 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s technickým zhodnocením budovy na ul. Šeříková 31, p.č. 793/255, k.ú. Výškovice 
u Ostravy  dle předloženého návrhu 

  
2) souhlasí 
  

se snížením nájemného na první tři roky pronájmu budovy na ul. Šeříková 31, p.č. 793/255, 
k.ú. Výškovice u Ostravy  dle předloženého návrhu 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0068/19  
Žádosti o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p řechodu nájmu 
bytu ze zákona 
  
Usnesení číslo: 0674/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  1. o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícím se v 7. nadzemním podlaží stavby 

č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. XXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Vlasty Vlasákové XXXXXX, obec 
Ostrava, na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu s XXXXXX 
XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Vlasty Vlasákové XXXXXX, Ostrava-Bělský Les, 
zastoupeným opatrovníkem statutárním městem Ostrava, úřadem městského obvodu 
Ostrava-Jih, dle Listiny o jmenování opatrovníka ze dne 18.04.2016, pověřená osoba XXX 
XXXXXX XXXXXXXXX, dle d ůvodové zprávy 

2. o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. X nachazejícím se v 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 XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, 
obec Ostrava, s XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Volgogradská 
XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh a trvá na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy        

 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0079/19  
Pronájem sociálního bytu vy členěného v rámci projektu „Koncepce bydlení a její 
pilotní ov ěření ve m ěstě Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 0675/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

  
2) rozhodla 
  

o pronájmu sociálního bytu na dobu určitou s účinností od 01.05.2019 do 31.07.2019, nejdříve 
však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti co 
do povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy 

Patrice Lumumby 2595/3, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 35 
XXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

v případě odstoupení schváleného žadatele o pronájem sociálního bytu o dalším žadateli v 
pořadí dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0081/19  
Pronájem náhradního bytu a uzav ření smluv o ubytování 
  
Usnesení číslo: 0676/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 12 - XXXXXXXX XXX, nar. 
XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

2. o uzavření smluv o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu 
určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o ubytování, dle důvodové zprávy  
a) místnost č. 13 - XXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Horní XXXXX, 
Ostrava-Hrabůvka 
b) místnost č. 14 - XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Horní XXXXX, 
Ostrava-Hrabůvka 
c) místnost č. 19 - XXXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXXX, Horní XXXXX, 
Ostrava-Hrabůvka 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0072/19  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 
  
Usnesení číslo: 0677/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. X nacházejícím se ve XX 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 Kotlářova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh s 
XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Kotlá řova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh a 
trvá na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy. 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0090/19  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 0678/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  1. o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne 

účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

a) Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 13 - XXXXXX XXXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Mjr. Nováka XXXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

b) Františka Formana 271/47, Ostrava-Dubina, 0+2, standard, č. b. 9 - XXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Fr. Formana XXXXXX, Ostrava-Dubina 

c) Vlasty Vlasákové 967/4, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 5 - XXX XXXXXX 
XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Fr. Formana XXXXXX, Ostrava-Dubina 

d) Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 51 - XXXXXXX XXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, nám. Jana Nerudy XXXXXX, Ostrava-Poruba 

e) Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 83 - XXXXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Horní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

f) Svornosti 2281/3,  Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 8 - XXXXXXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Rezkova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

g) Svornosti 2282/1, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 5 - XXXXXXXX XXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, Kašparova XXXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

h) Svornosti 2285/51, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 7 - XXXXXXXXX XXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, 28. října XXXXXXX, Ostrava-Mar. Hory 

i) Patrice Lumumby 2329/10, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 7 - XXXXX XXX, nar. 
XXXXXXXXXX, B řenkova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

j) Volgogradská 2379/153, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 8 - XXXXXXXXXX XXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Foksova XXXXX, Ostrava-Nová Bělá 

k) Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 11 - XXXXX XXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, Na Burni XXXXXXX, Ostrava-Slezská Ostrava 

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

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

a) Václava Jiřikovského 172/37, Ostrava-Dubina, 1+2, standard, č. b. 13 - XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Litovelská XXXXXX, Olo mouc 
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b) Vlasty Vlasákové 966/2, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 19 - XXXXXXX 
XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Dr. Šavrdy XXXXXXX, Ostrava-Bělský Les    

c) Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 4 - XXXXXXX XXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, M. Fialy XXXXX, Ostrava-Dubina 

d) Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 48 -  XXXXXXXXXX X XXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Písečná XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

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

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0075/19  
Zveřejnění záměru na pronájem garáže v bytovém dom ě na ul. Výškovická 186, 
Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 0679/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s ukončením užívání  garáže č. 1 v bytovém domě na ul. Výškovická 632/186, 
Ostrava-Výškovice, který je součástí pozemku p.č. 793/183 v k. ú. Výškovice u Ostravy a 
předáním garáže MOb Ostrava-Jih ke dni 31.05.2019 

  
2) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na pronájem garáže č. 1 o výměře 16,0 m² v 1. PP bytového domu č.p. 632, 
který je součástí pozemku p.č. 793/183 v k. ú. Výškovice u Ostravy, adresní místo Výškovická 
632/186, Ostrava-Výškovice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému 
obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší 
měsíčního nájemného 1 019 Kč vč. DPH a s účelem užívání garážování motorového vozidla 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0091/19  
Souhlas se zm ěnou ú čelu užívání části objektu na ul. Mjr.Nováka 1455/34, pavilón 
tělocvi čny, k.ú. Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 0680/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

se změnou účelu užívání místnosti č. 1.14 o výměře 27,73 m2 umístěné v 1. NP pavilónu 
tělocvičny v objektu  č. p. 1455, který je součástí pozemku p.č.st.1303 v k.ú.Hrabůvka, adresní 
místo Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka a to z klubovny na regenerační centrum, 
nájemci 1. Judo club Baník Ostrava, z.s., IČO: 27015891, se sídlem Jaroslava Misky 71/11, 
700 30 Ostrava - Dubina, za předpokladu splnění podmínek dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na změnu účelu užívání místnosti č. 1.14 o výměře 27,73 m2 umístěné v I. NP 
pavilónu tělocvičny objektu č. p. 1455, který je součástí pozemku p.č.st. 1303 v k.ú. Hrabůvka, 
adresní místo Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, pronajaté spolku 1. Judo club Baník 
Ostrava, z.s., IČO 27015891, se sídlem Jaroslava Misky 71/11, Ostrava-Dubina, na základě 
nájemní smlouvy č. 8/014/130/09 (agendové č. 09/142/OBH) ze dne 10.02.2009, ve znění 
dodatků, s výší ročního nájemného 106 240 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou, a to z klubovny na regenerační centrum 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0078/19  
Vybudování vnit řních rozvod ů optické infrastruktury elektronických komunikací v  
bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0681/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o uložení inženýrských sítí se společností T-Mobile Czech Republic a.s., 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 64949681 na připojení optické 
infrastruktury elektronických komunikací a vybudování vnitřních rozvodů v bytových domech 
v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih za 
jednorázovou celkovou úhradu 90 000 Kč bez DPH, a to na dobu určitou 25 let v rozsahu 
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0066/19  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Václava Koša ře 
123/3, Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 0682/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
 

  
1. o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o velikosti 16 m² v budově č.p. 123, objekt 
k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 106/40 v k.ú. Dubina u Ostravy ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, adresní místo Václava 
Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší 
nájemného 100 Kč/m²/rok za první dva měsíce nájmu a dále 850 Kč/m²/rok, za účelem 
provozování psího salónu a uzavření nájemní smlouvy s XXXXXXXX XXXXXXXX XX 
XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX  XXX 
XXXXXXXX v rozsahu dle přílohy č. 2 do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu 
nájemci k uzavření smlouvy, dle důvodové zprávy 

2. v případě neuzavření nájemní smlouvy ve stanovené lhůtě, uzavřít nájemní smlouvu 
v rozsahu  dle přílohy č. 2 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: 15.05.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0092/19  
Zaslání výzvy nájemci bytu k odstran ění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 0683/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy nájemci bytu č. X nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXX, 
která je součástí pozemku parcelní č. XXXXXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním 
území Výškovice u Ostravy, adresní místo Výškovická XXXXXXX, obec Ostrava podle ust. 
§ 2291 odst. 2, 3 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXX XXXXXXX, bytem Výškovická XXXXXXX, 
Ostrava-XXXXXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0094/19  
Žádost o slevu z nájmu 
  
Usnesení číslo: 0684/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 
  

žádost nájemců bytového domu č.p. XXX na ul. V. Jiřikovského XX, který je součástí 
parc. č. XXXXX v k.ú. Dubina u Ostravy o snížení nájemného po dobu oprav elektroinstalace 
společných a sklepních prostor v tomto domě 

  
2) rozhodla 
  

neposkytnout slevu ze základního nájemného nájemcům bytových jednotek v bytovém domě 
č.p. XXX na ul. V. Jiřikovského XX, který je součástí parc. č. XXXXX v k.ú. Dubina 
u Ostravy, z důvodu oprav elektroinstalace společných a sklepních prostor v tomto domě 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0082/19  
Zveřejnění záměru na pronájem prostor v objektu na ulici V Zálomu 1, O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 0685/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru v pavilonu UV 11-A v I. nadzemním podláží 
o výměře 575,53 m2, v pavilonu UV 11-A v II. nadzemním podláží o výměře 576,03 m2, 
v pavilonu ŠM-1 v I. nadzemním podlaží o výměře 386,33 m2, v pavilonu ŠM-1
v II. nadzemním podlaží o výměře 446,67 m2, v pavilonu K2Z-A v I. nadzemním podlaží 
o výměře 116,25 m2, v pavilonu K2Z-A v II. nadzemním podlaží o výměře 116,25 m2 v objektu 
bývalé základní školy č. p. 2948, který je součástí pozemu p.č.st. 4591 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, bez určení účelu užívání 
se zaměřením na využití v oblasti školství a vzdělávání, kultury, volného času a sportu, bez 
určení minimální výše nájemného, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0089/19  
Stanovení zp ůsobu pronájmu bytu s váznoucím dluhem 
  
Usnesení číslo: 0686/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné za m² u bytu č. 2 
s váznoucím dluhem vyšším než 40 tis. Kč na ul. Jiskřiček 2214/12, Ostrava-Zábřeh o vel. 1+3, 
dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0095/19  
Zveřejnění záměru na pronájem části st řechy bytového domu Výškovická 447/153, 
Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 0687/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem části střechy k umístění  technického zařízení pro odečet 
rádiového měření vodoměrů u bytového domu s č. pop. 447 na ul. Výškovická č. or. 153, 
Ostrava-Výškovice na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 3 600 Kč/rok bez DPH. Odběr 
elektrické energie pro provoz zařízení bude zajištěn nájemcem na základě instalovaných 
solárních panelů, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0086/19  
Záměr na výp ůjčku části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Jedli čkova 
  
Usnesení číslo: 0688/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na výpůjčku části pozemku p.p.č. 458/57, zahrada (ZPF), o výměře 681 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Jedličkova, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, 
za účelem zřízení parkovacích stání a zpevněných ploch, užívání pozemku pod stavbou 
parkovacích a zpevněných ploch, a užívání zahrady klienty azylového domu pro matky 
s dětmi, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0116/19  
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - Korýtko 
  
Usnesení číslo: 0689/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 6033 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita – Korýtko, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na 
dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0059/18  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, Nám ěstí SNP 
  
Usnesení číslo: 0690/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 654/43, ostatní plocha, zeleň, o výměře 33,5 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, Náměstí SNP, za účelem umístění ocelové rampy a užívání části 
pozemku pro zajištění bezbariérového přístupu do objektu obchodního domu č.p. 222, který je 
součástí pozemku p.č.st. 2189, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0121/19  
Pronájem částí pozemk ů a stanoviska k vypo řádání užívaných částí pozemk ů v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Jav ůrkova 
  
Usnesení číslo: 0691/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  pronajmout 

a) část pozemku p.p.č. 287/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m2 a části pozemku 
p.p.č. 1030 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2  + 17 m2  v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Javůrkova x Bedrnova, XXXX XXXXXX X XXXX XXXX 
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXX X X 
XXXXXX, za účelem užívání oplocené zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 561 Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu 
ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

b) část pozemku p.p.č. 287/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2  v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Javůrkova x Bedrnova, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX X XXXXXX, za ú čelem užívání 
oplocené zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 
11 Kč/m2, tj. 220 Kč/rok, s poskytnutím slevy ve výši 33 Kč/rok za bezplatné užívání části 
pozemku p.p.č. 292/2 zahrada o výměře 3 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na které je umístěn 
veřejně přístupný chodník při  místní komunikaci a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy 
č. 4 tohoto materiálu 

  
2) rozhodla 
  

vydat souhlasné stanovisko ke směně části pozemku p.p.č. 287/1 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 20 m2 označené jako díl e, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih za část pozemku p.p.č. 292/2 zahrada, ZPF o výměře 3 m2

označené jako díl d, ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
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XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX, vše v k. ú. Záb řeh nad Odrou, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3464-136/2018, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu a požádat 
o jeho svěření městskému obvodu Ostrava-Jih a souhlasí s odnětím zemědělské půdy 
ze zemědělského půdního fondu části pozemku p.p.č. 292/2 zahrada, ZPF o výměře 3 m2

označené jako díl d, dle geometrického plánu č. 3464-136/2018,  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
za podmínky jeho nabytí do vlastnictví statutárního města Ostravy a následnému svěření 
městskému obvodu Ostrava-Jih, pro účely ucelení vlastnictví pozemku pod chodníkem, 
evidovaným v pasportu místních komunikací jako „chodník při MK“ 

  
3) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o záměru prodeje částí pozemků, a to 

p.p.č. 287/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m2 označené jako díl a   

p.p.č. 1030 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 označené jako díl b 

p.p.č. 1030 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře a 17 m2 označené jako díl g, 

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3464-136/2018, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0122/19  
Stanovisko k zám ěru prodeje pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita 
Rudná-Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 0692/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat 
pozemek p.č.st. 2955/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Rudná-Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému 
obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města 
neprodat uvedený pozemek 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0118/19  
Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Dr. Martínka 
  
Usnesení číslo: 0693/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 



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

Usnesení  

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

Strana 31/55 
  

 
1) 

 
rozhodla 

  
nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 479/4 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o celkové výměře 28 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Dr. Martínka, za účelem umístění a užívání 
dvou parkovacích stání pro osobní motorová vozidla 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0120/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Tlapákova – restaura ční 
zahrádka 
  
Usnesení číslo: 0694/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 391/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 33,6 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Tlapákova, 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 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0090/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. B řenkova 
  
Usnesení číslo: 0695/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Břenkova,  svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem 
užívání části pozemku pod přístupovým chodníkem a schodištěm k nebytovému prostoru, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0123/19  
Záměr na zm ěnu nájemní smlouvy v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 0696/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  o záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/400/15/Ulr. ze dne 30.03.2016, 

na základě které společnost BETAMED.CZ Property s.r.o., IČO 03818942, se sídlem 
Pavlovova 2626/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava, užívá pozemky 

- p.č.st. 3484 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1198 m2 

- p.č.st. 4034 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2  

- p.č.st. 6190 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Pavlovova, za účelem užívání pozemků pod 
stavbami, s ročním nájemným ve výši 104,65 Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou, spočívající v „úpravě rozsahu předmětu nájmu“ užívaných pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Pavlovova, takto 

- p.č.st. 3484 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1043 m2  a p.č.st. 4034 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 169 m2 za účelem užívání pozemků pod stavbami 

- části pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná  plocha o celkové výměře 88 m2 za účelem 
užívání částí pozemku pod stavbami dvou požárních evakuačních schodišť, betonové zpevněné 
plochy a evakuační zpevněné plochy, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 
materiálu,   ročním nájemným ve výši 104,65 Kč/m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0119/19  
Záměr vyp ůjčit část pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Podhájí 
  
Usnesení číslo: 0697/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru vypůjčit část pozemku p.p.č. 931 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Podhájí, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
za účelem umístění sjezdu a užívání pozemku pod sjezdem k rodinnému domu, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0124/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lok. nám. SNP – 
restaura ční zahrádka 
  
Usnesení číslo: 0698/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň o výměře 29 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lok. Nám. SNP, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem 
umístění a provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní 
dobou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0125/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 
  
Usnesení číslo: 0699/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 256/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, za účelem užívání části pozemku pod prodejním 
stánkem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0126/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Plze ňská - variantní 
návrh usnesení 
  
Usnesení číslo: 0700/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 612/65 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 1 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, 
za účelem umístění reklamního zařízení o pohledové ploše 2 m2 s označením sídla provozovny 

  
 
 
 
 
 

  



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 34/55 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0129/19  
Záměr změny nájemních smluv pronájmu pozemk ů pod garážemi v k. ú. Záb řeh nad 
Odrou 
  
Usnesení číslo: 0701/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o záměru změnit nájemní smlouvy, uzavřené se Stavebním bytovým družstvem Nová huť 

/zkratka SBD NH/, se sídlem Hýlova 26/40, Výškovice, 700 30 Ostrava, IČO 000 50 831, kde 
předmětem změny je zúžení předmětu nájmu - snížení výměry pronajatých částí pozemků: 

1. pozemek p.č.st. 2961/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, nájemní 
smlouva č. 7/014/157/11/Šim ze dne 11.05.2011, snížení výměry z 105,38 m2 na 95,4 m2 

2. pozemek p.č.st. 2969/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, nájemní 
smlouva č. 7/014/2021/08 ze dne 22.12.2008, ve znění dodatků, snížení výměry z 79,04 m2

na 69,19 m2 

3. pozemek p.č.st. 2981/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, nájemní 
smlouva č. 7/014/575/09 ze dne 10.08.2009, ve znění dodatků, snížení výměry z 175,79 m2 na 
165,20 m2 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0130/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská 
  
Usnesení číslo: 0702/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – umístění nadzemního telekomunikačního zařízení veřejné 
sítě elektronických komunikací v rámci stavby pod názvem “UPC Ostrava, Karpatská –
technologický rozvaděč” o předpokládaných rozměrech 1,2 x 0,9 x 0,35 m na části pozemku 
p.p.č. 100/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

  
2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 100/4, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění nadzemního 
telekomunikačního zařízení veřejné sítě elektronických komunikací o předpokládaných 
rozměrech 1,2 x 0,9 x 0,35 m v rámci stavby pod názvem “UPC Ostrava, Karpatská –
technologický rozvaděč” ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IČO: 00562262, 
se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00  Praha 4, a to za úplatu ve výši stanovené znaleckým 
posudkem na ocenění náhrady obvyklé v místě a čase za zřízení věcného břemene –
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služebnosti navýšenou o DPH v zákonné výši. 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, užívání a provozování telekomunikačního zařízení 
optické sítě, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem. 

  
3) souhlasí 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.03.2021 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností UPC Česká republika, s.r.o., IČO: 00562262, se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 
140 00  Praha 4, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0131/19  
Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objekt u v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0703/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout parkovací stání č. 41 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, 
stavby bez čp/če, obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Vlasty Vlasákové 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 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0133/19  
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - Korýtko 
  
Usnesení číslo: 0704/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 6026/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 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.) 
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OMJ/RMOb/0134/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene na pozemky v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Jugoslávská 
  
Usnesení číslo: 0705/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Prodejna Lidl Ostrava Jugoslávská – nová prodejna BBS 
2017 typ 1400 (171)“ spočívajícím v umístění přeložky provozního vodovodu v předpokládané 
délce 129 bm pod povrchem částí pozemků p.p.č. 100/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 100/24 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 100/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská, svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 
1359/11, PSČ 15800 je platný do 30.04.2021 s podmínkou, že stavba bude zahájena 
po uplynutí lhůty tj. 30.06.2019, stanovené pro udržitelnost projektu statutárního města 
Ostravy „Izolační zeleň města Ostravy – 02“ a předání projektu do správy městského obvodu 
Ostrava-Jih 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
p.p.č. 100/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/24 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a p.p.č. 100/25 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Jugoslávská, za účelem umístění přeložky provozního vodovodu v rámci stavebního záměru 
„Prodejna Lidl Ostrava Jugoslávská – nová prodejna BBS 2017 typ 1400 (171)“ pro společnost 
ČEZ Energetické služby s.r.o., IČO 27804721, se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 
703 00 Ostrava, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm provozního 
vodovodu 

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

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.04.2021 uzavřít s vlastníkem stavby -
společností ČEZ Energetické služby s.r.o., IČO 27804721, se sídlem Výstavní 1144/103, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava a investorem stavby – společností Lidl Česká republika v.o.s., 
IČO 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800,  Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0136/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú.Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0706/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.p.č. 787/2 ostatní plocha, manipulační 
plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a 
udržování  vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3532-1/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 2 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít  se společností Obaly Adamec a.s., IČO 27820611, se sídlem Pavlovova 3073/36, 
Zábřeh, 700 30  Ostrava  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy 
č. 1 tohoto materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0137/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú.Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 0707/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.p.č. 215/8 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a 
provozování  podzemní kabelové přípojky NN včetně pilíře v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 1519-557/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 10 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít  se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
40502 Děčín, Děčín IV-Podmokly  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění 
přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0138/19  
Stanovisko k vydržení části pozemku u rodinného domu na ulici Markova 968 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0708/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) vydává 
  

nesouhlasné stanovisko k vydržení vlastnického práva k části pozemku p.p.č. 1060/2 ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou o předpokládané výměře 52 m² 
dle důvodové zprávy, který je užíván jako součást oplocené zahrady u domu č.p. 968, který je 
součástí pozemku p.č.st. 1040 zastavěná plocha a nádvoří 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0079/19  
Záměr na pronájem pozemku, stanovisko k prodeji pozemku  v k. ú. Výškovice u 
Ostravy, lokalita ul. Venclíkova x Husarova 
  
Usnesení číslo: 0709/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku parc.č. 715/325 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46 m2

v  k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání pozemku jako manipulační plochy ke stavbě 
bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 15/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek 
parc.č. 715/325 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy a 
požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedený pozemek 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0127/19  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0710/RMOb-JIH/1822/14 

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 s výší nájemného 45 Kč/m2/rok: 

1. pozemek p.č.st. 2629, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú . Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 
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2. pozemek p.č.st. 2997, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

3. část pozemku p.č.st. 2964/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,54 m2 (celková výměra 
228 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1601/38246 příslušejícího 
k jednotce č. 13/406 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

4. část pozemku p.č.st. 2975/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,89 m2 (celková výměra 
163 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/25618 příslušejícího 
k jednotce č. 7777/165 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

5. část pozemku p.č.st. 2978/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,58 m2 (celková výměra 
238 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38594 příslušejícího 
k jednotce č. 3/112 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

6. část pozemku p.č.st. 2979/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,73 m2 (celková výměra 
245 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/39115 příslušejícího 
k jednotce č. 2/75 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

7. 1/2 pozemku p.č.st. 2960/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,5 m2 (celková výměra 
21 m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

8. 1/2 pozemku p.č.st. 2960/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,5 m2 (celková výměra 
21 m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

9. 1/2 pozemku p.č.st. 2970/13, 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/0140/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemcích v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. 
Jugoslávská 
  
Usnesení číslo: 0711/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  s provedením stavebního záměru „Prodejna Lidl Ostrava Jugoslávská – nová prodejna BBS 

2017 typ 1400 (171)“ spočívajícího v umístění těchto stavebních a inženýrských objektů: 

SO.01 - novostavba prodejny                                 

SO.02 - zpevněné plochy a parkoviště 

SO.03 - opěrná stěna zásobovací rampy       

IO.01 - vodovod, kanalizace a retence 
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IO.04 - přeložka vodovodu ČEZ Energetické služby 

IO.06 - veřejné osvětlení parkoviště 

na části pozemků p.p.č. 100/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/24 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.p.č. 100/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/30 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/32 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 100/33 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 107/11 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1431 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská, svěřených 
městskému obvodu v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 materiálu, souhlas pro 
stavebníka Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, 
PSČ 15800, je platný do 30.04.2021 s podmínkou, že stavba bude zahájena po uplynutí lhůty 
tj. 30.06.2019, stanovené pro udržitelnost projektu statutárního města Ostravy „Izolační zeleň 
města Ostravy – 02“ a předání projektu do správy městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0143/19  
Souhlas se sta vebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. U Výtopny x Rudná 
  
Usnesení číslo: 0712/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh 3597, NNk“ spočívajícím v provedení 

zemního kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v pilíři v předpokládané délce 
6 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je 
přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 je platný do 30.04.2021 

  
2) rozhodla 
  o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 773/1 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního 
kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v pilíři pod názvem stavby 
„Ostrava-Zábřeh 3597, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem 
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba 
DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NNk a za úplatu 1 000 Kč + zákonná 
sazba DPH za umístění 1 ks přípojkové skříně v pilíři. 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení 
NNk vč. 1 ks přípojkové skříně v pilíři v části dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném 
geometrickým plánem 
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3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.04.2021 uzavřít s vlastníkem stavby 
-  společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0074/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  146.18 
„Vým ěna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice – 1. a 2. 
etapa” 
  
Usnesení číslo: 0713/RMOb-JIH/1822/14 

OVZ 

k usnesení č. 0479/RMOb-JIH/1822/10 
  
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 146.18 „Výměna elektroinstalace pavilónu 
I., objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice – 1. a 2. etapa” za nabídkovou cenu za obě etapy 
ve výši 1 955 746,63 Kč bez DPH a lhůtou realizace díla pro obě etapy 108 kalendářních dnů 
a o uzavření smluv o dílo pro obě etapy s vybraným dodavatelem 
ELEKTRO - FA. PAVELEK, s.r.o., se sídlem Ostravská 327/54, Komárov, 747 70 Opava, 
IČO: 60322195, za nabídkovou cenu 1 002 949,31 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
54 kalendářních dnů od zahájení díla pro 1. etapu a za nabídkovou cenu 952 797,32 Kč 
bez  DPH a s lhůtou realizace 54 kalendářních dnů od zahájení díla pro 2. etapu 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrhy smluv o dílo s vybraným 
dodavatelem k VZ 146.18 „Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, 
Ostrava-Výškovice – 1. a 2. etapa” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 24.04.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrhy smluv o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce 
VZ  46.18 „Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice –
1. a 2. etapa” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0082/19 
Vylou čení vybraného dodavatele, nový výb ěr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky 
(veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 12.19 Z pracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507 /12, Ostrava - Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 0714/RMOb-JIH/1822/14 

OVZ 

k usnesení č. 0540/RMOb-JIH/1822/11 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu o vyloučení vybraného dodavatele 
MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 41033078, u veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby VZ 12.19 Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava - Hrabůvka“ 

  
2) rozhodla 
  

na základě výsledku původního hodnocení nabídek dle přiložené zprávy o posouzení a 
hodnocení nabídek hodnotící komise ze dne 27.02.2019 a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u této veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby VZ 12.19 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce bytového 
domu Mládeže 507/12, Ostrava - Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem: 
- ČOS exim, s. r. o., Alešova 366/26, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, 
IČO: 47237287, za nabídkovou cenu 240 000 Kč bez DPH, tj. 290 400 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského 
dozoru 400 Kč bez DPH 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 23.04.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 24.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0075/19 
Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
21.19 „Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14” 
  
Usnesení číslo: 0715/RMOb-JIH/1822/14 

OVZ 

k usnesení č. 0477/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 využít svého práva uvedeného v čl. IX. Výzvy k podání 
nabídek a zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 21.19 „Oprava 
elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14” 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 21.19 
„Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0076/19 
Souhrnná zpráva (ve řejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dy namický 
nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebn ě technický dozor 
investora p ři realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 0716/RMOb-JIH/1822/14 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

zprávy o otevření, o posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným 
v rámci DNS VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost 
a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” dle § 141 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za I. čtvrtletí 
roku 2019, a to: 
VZ 53.2018 „Technický dozor investora na zateplení střešní konstrukce na bytovém domě, 
ul. Horní č. p. 679, Ostrava Hrabůvka” 
VZ 1.2019 „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka” 
VZ 2.2019 „Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 4, Volgogradská 
22/2459” 
VZ 3.2019 „Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 9, Volgogradská 153/2379, 
včetně výměny bytového jádra” 
VZ 5.2019 „Technický dozor investora na realizaci akce Oprava střechy na MŠ Tarnavova” 
VZ 6.2019 „Technický dozor investora na výměnu vstupních dveří Výškovická 153/447, 
Ostrava Výškovice” 
VZ 7.2019 „Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 6, Volgogradská 149/22381, 
včetně výměny bytového jádra” 
VZ 10.2019 „Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 6, Volgogradská 72/2423, 
včetně výměny bytového jádra” 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0008/19 
Souhrnná zpráva (podlimitní ve řejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 
10.16 DNS „Provád ění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, m ěstského 
obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 0717/RMOb-JIH/1822/14 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v DNS 
VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví 
SMO, městského obvodu Ostrava-Jih” dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za I. čtvrtletí roku 2019, a to: 
- 264/2018 Oprava volného bytu č. 83, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 267/2018 Oprava volného bytu č. 1, Edisonova 23/381, Ostrava-Hrabůvka, 
- 268/2018 Oprava volného bytu č. 63, Plzeňská 8/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 269/2018 Oprava volného bytu č. 8, Fr. Formana 57/276, Ostrava-Dubina, 
- 270/2018 Oprava volného bytu č. 23, Vaňkova 46/1010, Ostrava-Bělský Les, 



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 45/55 
  

- 271/2018 Oprava volného bytu č. 13, M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina, 
- 273/2018 Oprava volného bytu č. 18, B. Václavka 1/1018, Ostrava-Bělský Les, 
- 274/2018 Oprava volného bytu č. 21, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh, 
- 275/2018 Oprava volného bytu č. 10, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh, 
- 276/2018 Oprava volného bytu č. 37, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 277/2018 Oprava volného bytu č. 6, Zlepšovatelů 12/555, Ostrava-Hrabůvka, 
- 278/2018 Oprava volného bytu č. 4, Dr. Šavrdy 17/3028, Ostrava-Bělský Les, 
- 279/2018 Oprava volného bytu č. 64, Horymírova 14/2949, Ostrava-Zábřeh, 
- 280/2018 Oprava volného bytu č. 2, P. Lumumby 19/2162, Ostrava-Zábřeh, 
- 281/2018 Oprava volného bytu č. 35, P. Lumumby 3/2595, Ostrava-Zábřeh, 
- 282/2018 Oprava volného bytu č. 30, Klegova 23/1407, Ostrava-Hrabůvka, 
- 283/2018 Oprava volného bytu č. 5, V. Vlasákové 4/967, Ostrava Bělský Les, 
- 284/2018 Oprava volného bytu č. 19, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 285/2018 Oprava volného bytu č. 25, Čujkovova 29/1718, Ostrava-Zábřeh, 
- 287/2018 Oprava volného bytu č. 2, Čujkovova 7/1708, Ostrava-Zábřeh, 
- 1/2019 Oprava volného holobytu č. 11, Hasičská 3/366, Ostrava-Hrabůvka, 
- 2/2019 Oprava volného bytu č. 59, V. Košaře 1/122, Ostrava-Dubina, 
- 3/2019 Oprava volného bytu č. 16, Horymírova 123/3063, Ostrava-Zábřeh, 
- 4/2019 Oprava volného bytu č. 12, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 5/2019 Oprava volného bytu č. 64, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 6/2019 Oprava volného bytu č. 4, Horní 29/679, Ostrava-Hrabůvka, 
- 7/2019 Oprava volného bytu č. 38, Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice, 
- 8/2019 Oprava volného bytu č. 44, Břenkova 7/2974, Ostrava-Zábřeh, 
- 9/2019 Oprava volného bytu č. 4, Tylova 4/2779, Ostrava-Zábřeh, 
- 10/2019 Oprava volného bytu č. 8, Volgogradská 153/2379, Ostrava-Zábřeh, 
- 11/2019 Oprava volného bytu č. 92, Horymírova 125/3064, Ostrava- Zábřeh, 
- 12/2019 Oprava volného bytu č. 11, Slezská 11/402, Ostrava-Hrabůvka, 
- 13/2019 Oprava volného bytu č. 5, Svornosti 14/2321, Ostrava-Zábřeh, 
- 14/2019 Oprava volného bytu č. 13, V. Jiříkovského 37/172, Ostrava-Dubina, 
- 15/2019 Oprava volného bytu č. 4, Volgogradská 22/2459, Ostrava-Zábřeh, 
- 16/2019 Oprava volného bytu č. 3, V. Vlasákové 6/968, Ostrava-Bělský Les, 
- 17/2019 Oprava volného bytu č. 12, Hasičská 1/114, Ostrava-Hrabůvka, 
- 18/2019 Oprava volného bytu č. 28, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh, 
- 19/2019 Oprava volného bytu č. 27, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 20/2019 Oprava volného bytu č. 27, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 21/2019 Oprava volného bytu č. 2, Dr. Šavrdy 13/3026, Ostrava-Bělský Les, 
- 22/2019 Oprava volného bytu č. 11, Provaznická 32/1647, Ostrava-Hrabůvka, 
- 23/2019 Oprava volného bytu č. 53, V. Košaře 3/123, Ostrava-Dubina, 
- 24/2019 Oprava volného bytu č. 9, Volgogradská 153/2379, Ostrava-Zábřeh, 
- 25/2019 Oprava volného bytu č. 47, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 26/2019 Oprava volného bytu č. 4, Zlepšovatelů 34/566, Ostrava-Hrabůvka, 
- 27/2019 Oprava volného bytu č. 17, Karpatská 20/2857, Ostrava-Zábřeh, 
- 28/2019 Oprava volného bytu č. 9, Fr. Formana 47/271, Ostrava-Dubina, 
- 30/2019 Oprava volného bytu č. 51, Stadická 3/1369, Ostrava-Hrabůvka, 
- 31/2019 Oprava volného bytu č. 7, P. Lumumby 10/2329, Ostrava-Zábřeh, 
- 32/2019 Oprava volného bytu č. 11, Volgogradská 147/2434, Ostrava-Zábřeh, 
- 33/2019 Oprava volného bytu č. 53, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 34/2019 Oprava volného bytu č. 14, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
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- 35/2019 Oprava volného bytu č. 24, V. Košaře 1/122, Ostrava-Dubina, 
- 36/2019 Oprava volného bytu č. 13, V. Vlasákové 2/966, Ostrava-Bělský Les, 
- 37/2019 Oprava volného bytu č. 7, Karpatská 20/2857, Ostrava-Zábřeh, 
- 39/2019 Oprava volného bytu č. 79, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 40/2019 Oprava volného bytu č. 57, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 41/2019 Oprava volného bytu č. 22, M. Fialy 1/248, Ostrava – Dubina, 
- 42/2019 Oprava volného bytu č. 5, Svornosti 1/2282, Ostrava-Zábřeh, 
- 43/2019 Oprava volného bytu č. 8, Svornosti 3/2281, Ostrava-Zábřeh, 
- 44/2019 Oprava volného bytu č. 16, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 45/2019 Oprava volného bytu č. 18, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 46/2019 Oprava volného bytu č. 13, B. Václavka 3/1019, Ostrava-Bělský Les, 
- 47/2019 Oprava volného bytu č. 6, Volgogradská 149/2381, Ostrava-Zábřeh, 
- 48/2019 Oprava volného bytu č. 3, P. Lumumby 3/2595, Ostrava-Zábřeh, 
- 49/2019 Oprava volného bytu č. 17, Odborářská 68/675, Ostrava-Hrabůvka, 
- 52/2019 Oprava volného bytu č. 6, Volgogradská 72/2423, Ostrava-Zábřeh, 
- 53/2019 Oprava volného bytu č. 74, Plzeňská 8/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 55/2019 Oprava volného bytu č. 1, P. Lumumby 3/2595, Ostrava-Zábřeh 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0084/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
16.19 Strukturovaná kabeláž budovy „B” 
  
Usnesení číslo: 0718/RMOb-JIH/1822/14 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 16.19 Strukturovaná kabeláž budovy „B” 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. Tereza Pustelníková DiS., odbor investiční 
2. Ing. Eva Kurková, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 
1. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního   
3. Ing. Eva Kurková, odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Miroslav Svider,odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 16.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0078/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
22.19 Zpracování projektové dokumentace „Modernizac e školní jídelny a kuchyn ě - 
výdej p ři ZŠ Provaznická” 
  
Usnesení číslo: 0719/RMOb-JIH/1822/14 

OVZ 

k usnesení č. 0478/RMOb-JIH/1822/10 
  
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 22.19 Zpracování projektové dokumentace „Modernizace školní jídelny 
a kuchyně - výdej při ZŠ Provaznická” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem wamp in, s.r.o., Slavníkovců 449/15a, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava, IČO: 25358928, za nabídkovou cenu 190 000 Kč bez DPH, tj. 229 900 Kč 
vč. DPH, s lhůtou realizace 85 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za 
výkon autorského dozoru 490 Kč bez DPH/hod. 
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2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 22.19 Zpracování projektové dokumentace 
„Modernizace školní jídelny a kuchyně - výdej při ZŠ Provaznická” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 23.04.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 
22.19 Zpracování projektové dokumentace „Modernizace školní jídelny a kuchyně - výdej 
při ZŠ Provaznická” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 07.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0146/19  
Záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mládeže 
  
Usnesení číslo: 0720/RMOb-JIH/1822/14 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 234/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 13,3 m2

a p.p.č. 236/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26,6 m2 v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Mládeže, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání 
tří šikmých parkovacích stání, každé o výměře 13,3 m2, na dobu určitou 5 let, s tím, 
že po uplynutí se změní doba pronájmu na neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
za podmínky, že nájemci zajistí na své náklady geometrické zaměření parkovacích stání a 
po jejich kolaudaci stavbu parkovacích stání bezúplatně převedou do vlastnictví statutárního 
města Ostravy, městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0083/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
34.19 „Výstavba osobních výtah ů v bytových domech Odborá řská 68, 74 a Horní 29, 
Ostrava - Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 0721/RMOb-JIH/1822/14 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 34.19 „Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, 
Ostrava - Hrabůvka” 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. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Zuzana Čečotová DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního   
3. Ing. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 34.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smluv u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0085/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
27.19 Zpracování projektové dokumentace „Modernizac e školní kuchyn ě MŠ Mitušova 
6” 
  
Usnesení číslo: 0722/RMOb-JIH/1822/14 

OVZ 

k usnesení č. 0544/RMOb-JIH/1822/11 
  
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 27.19 Zpracování projektové dokumentace „Modernizace školní kuchyně 
MŠ Mitušova 6” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem BKB Metal, a.s., Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 25355643, za nabídkovou cenu 237 000 Kč bez DPH, tj. 286 770 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 150 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon 
autorského dozoru 500 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 27.19 Zpracování projektové dokumentace 
„Modernizace školní kuchyně MŠ Mitušova 6” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 23.04.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 27.19 Zpracování projektové dokumentace „Modernizace školní kuchyně MŠ Mitušova 6” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 07.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0086/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
03.19 „Vývoz, vy čišt ění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných 
pískovištích, sv ěřených do správy m ěstského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020” 
  
Usnesení číslo: 0723/RMOb-JIH/1822/14 

OVZ 

k usnesení č. 0545/RMOb-JIH/1822/11 
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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 03.19 „Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných 
pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020” 
a o uzavření rámcové smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
IČO: 03921921, za nabídkovou cenu 540 Kč bez DPH za vývoz a vyčištění 1 m3 písku 
z pískovišť a 900 Kč bez DPH za návoz, uložení a urovnání do roviny 1 m3 písku do pískovišť 
dle odst. 1. čl. IV. přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo 

  
2) ukládá 
  

odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 03.19 „Vývoz, 
vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených 
do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020” 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 24.04.2019
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
 
3) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 03.19 „Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných 
pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 07.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0077/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) - VZ 18.19 „Vým ěna 
osobního výtahu do 1000 kg a výtahu do 320 kg v byt ovém dom ě Mňukova 24, 
Ostrava-Záb řeh“ 
  
Usnesení číslo: 0724/RMOb-JIH/1822/14 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 18.19 „Výměna 

osobního výtahu do 1000 kg a výtahu do 320 kg v bytovém domě Mňukova 24, 
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 

2) jmenuje 
  komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

- členové: 
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky VZ 18.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo a smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů v bytových domech u této veřejné 
zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 27.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  



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 53/55 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0088/19  
Výpůjčka prostoru v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava -Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0725/RMOb-JIH/1822/14 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o výpůjčce prostoru o výměře 9,27 m² v objektu č.p. 1492, který je součástí pozemku 
p.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, Technickým 
službám Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava, a o uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, za účelem užívání jako technické zázemí pro zajištění úklidové činnosti, 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.04.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0025/19  
Plán zimní údržby místních komunikací a chodník ů v městském obvodu Ostrava-Jih 
na období 2019/2020 
  
Usnesení číslo: 0726/RMOb-JIH/1822/14 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v městském obvodu Ostrava-Jih na období 
2019/2020 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0090/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 36.19 „Zimní 
údržba místních komunikací III. a IV. t řídy, parkoviš ť a chodník ů na území MOb 
Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020“ 
  
Usnesení číslo: 0727/RMOb-JIH/1822/14 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 36.19 „Zimní 
údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih 
pro zimní sezónu 2019/2020“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém 
materiálu s doplněním 

  
2) jmenuje 
  

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

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

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Bc. Petr Smoleň, zastupitel obvodu, člen komise pro dopravu, parkovací systémy, 
komunální čistoty a pořádku 
3. Dalibor Mouka, zastupitel obvodu, člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální 
čistoty a pořádku 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Petr Kopečný, zastupitel obvodu, člen komise pro dopravu, parkovací systémy, 
komunální čistoty a pořádku 
3. František Janeček, zastupitel obvodu, člen komise pro dopravu, parkovací systémy, 
komunální čistoty a pořádku 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 36.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0092/19 
Uzavření kupní smlouvy na osobní automobil Škoda Octavia  
  
Usnesení číslo: 0728/RMOb-JIH/1822/14 

OVZ 

k usnesení č. 0547/RMOb-JIH/1822/11 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě výsledku elektronické aukce o uzavření kupní smlouvy na osobní automobil Škoda 
Octavia reg. značky 4T14547 s kupujícím XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX X XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 76 500 Kč vč. DPH 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony předcházející uzavření kupní 
smlouvy na osobní automobil Škoda Octavia a předat návrh kupní smlouvy k podpisu 
starostovi městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 24.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 


