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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 18.04.2019 
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

0729/RMOb-JIH/1822/15 OFR/RMOb/00
25/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 15/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0730/RMOb-JIH/1822/15 OFR/RMOb/00
26/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 16/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0731/RMOb-JIH/1822/15 OFR/RMOb/00
27/19 

Návrh na změny rozpočtů na rok 2019, 
příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

0732/RMOb-JIH/1822/15 ODK/RMOb/00
26/19 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek v souvislosti s opravami 
schodišťových plošin v podchodech ve správě 
městského obvodu Ostrava-Jih 

0733/RMOb-JIH/1822/15 ODK/RMOb/00
27/19 

Výzva objednatele k zahájení I. pokosu travnatých 
ploch dle předloženého materiálu 

0734/RMOb-JIH/1822/15 ODK/RMOb/00
28/19 

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku 
a předání movitého majetku k hospodaření 
příspěvkové organizaci Technické služby 
Ostrava-Jih 

0735/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/00
81/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - 
Mezinárodní hokejový kemp Ostrava 2019 

0736/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/00
96/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč – Koncert 
dětských pěveckých sborů v rámci oslav 74. výročí 
vítězství nad fašismem 

0737/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/01
02/19 

Souhlas s přijetím finančního daru pro Mateřskou 
školu Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkovou organizaci 

0738/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/01
01/19 

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

0739/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/01
04/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, 
příspěvkové organizace do projektu financovaného 
z rozpočtu MŠMT 

0740/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/01
06/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové 
organizace do projektu financovaného z rozpočtu 
MŠMT 

0741/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/01
07/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové 
organizace do projektu financovaného z rozpočtu 
MŠMT 
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0742/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/01
03/19 

Výjimka z počtu dětí v základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, 
příspěvkové organizaci 

0743/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/00
94/19 

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky 
základních škol zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

0744/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/00
93/19 

Snížení osobního příplatku ředitelce Mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, 
příspěvkové organizace 

0745/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/00
90/19 

Odvolání Mgr. Marka Pabjana z vedoucího 
pracovního místa ředitele Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvkové organizace 

0746/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/00
89/19 

Odvolání Mgr. Petry Kalouskové z vedoucího 
pracovního místa ředitelky Základní školy a 
mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové 
organizace 

0747/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/00
91/19 

Odvolání Mgr. Věry Miklušové z vedoucího 
pracovního místa ředitelky Mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizace 

0748/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/00
55/19 

Odvolání Mgr. Ladislavy Měchové z vedoucího 
pracovního místa ředitelky Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizace 

0749/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/00
88/19 

Odvolání Mgr. Martina Paila z vedoucího 
pracovního místa ředitele Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizace 

0750/RMOb-JIH/1822/15 OPR/RMOb/00
15/19 

Dohoda o splátkách - K.D. 

0751/RMOb-JIH/1822/15 OBH/RMOb/01
00/19 

Pronájem garážového stání č. 5 v objektu k bydlení 
na ul. Fr. Formana 280/32, Ostrava-Dubina 

0752/RMOb-JIH/1822/15 OBH/RMOb/01
02/19 

Pronájem garážového stání č. 7 v objektu k bydlení 
na ul. Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina 

0753/RMOb-JIH/1822/15 OBH/RMOb/00
98/19 

Ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
v budově na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 
výpovědí, zveřejnění záměru 

0754/RMOb-JIH/1822/15 OBH/RMOb/01
03/19 

Výpověď nájemní smlouvy prostoru v objektu 
Sportovního centra Dubina, na ulici Horní 278/81, 
Ostrava-Dubina, zveřejnění záměru 

0755/RMOb-JIH/1822/15 OBH/RMOb/00
45/19 

Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem prostorů 
sloužících podnikání na ul. Horní 55, 
Ostrava-Hrabůvka z důvodu rekonstrukce objektu 

0756/RMOb-JIH/1822/15 INV/RMOb/002
3/19 

Investiční záměr č. 02/2019 - Realizace akce Zeleň 
za Lunou 
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0757/RMOb-JIH/1822/15 OSR/RMOb/00
12/19 

Přijetí dotace MSK, uzavření smlouvy 
a předfinancování projektu - Poznávací zájezdy pro 
seniory 

0758/RMOb-JIH/1822/15 OVZ/RMOb/00
87/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na dodávky) - VZ 32.19 „Nákup čističek vzduchu 
do mateřských škol z participativního rozpočtu” 

0759/RMOb-JIH/1822/15 OVZ/RMOb/00
89/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 38.19 „Oprava 
elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14” 

0760/RMOb-JIH/1822/15 OVZ/RMOb/00
94/19 

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

0761/RMOb-JIH/1822/15 OVZ/RMOb/00
95/19 

Prodej osobního automobilu Škoda Fabia 

0762/RMOb-JIH/1822/15 OVZ/RMOb/00
96/19 

Námitka proti rozhodnutí o vyloučení vybraného 
dodavatele a rozhodnutí o ni - VZ 100.18 Zimní 
údržba místních komunikací III. a IV. třídy, 
parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih 
v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK 

0763/RMOb-JIH/1822/15 TAJ/RMOb/001
2/19 

Jmenování členů výběrové komise pro výběrové 
řízení na místo ředitele příspěvkové organizace 
pro zajišťování sociálních služeb v městském 
obvodu 

0764/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/01
09/19 

Souhlas se zapojením Základní školy 
Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, 
příspěvkové organizace do projektu financovaného 
z rozpočtu MŠMT 

0765/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/01
05/19 

Souhlas se zapojením Základní školy 
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové 
organizace do projektu financovaného z rozpočtu 
MŠMT 

0766/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/01
08/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvkové organizace do projektu financovaného 
z rozpočtu MŠMT 

0767/RMOb-JIH/1822/15 OSK/RMOb/01
10/19 

Souhlas se zapojením Základní školy 
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace do projektu financovaného z rozpočtu 
MŠMT 

0768/RMOb-JIH/1822/15 OPVO/RMOb/0
018/19 

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

0769/RMOb-JIH/1822/15 OVZ/RMOb/00
91/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 94.18 Zpracování projektové 
dokumentace „Výměna umakartových bytových 
jader v bytových domech v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
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0770/RMOb-JIH/1822/15 OVZ/RMOb/00

97/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na dodávky) - VZ 19.19 „Dodávka stolních 
počítačů 2019” 

0771/RMOb-JIH/1822/15 OVZ/RMOb/00
98/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na dodávky) - VZ 150.18 „Nákup propagačních 
předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih” 

0772/RMOb-JIH/1822/15 ODK/RMOb/00
29/19 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek v souvislosti s opravou schodiště 
a chodníku u objektu CDU SPORT 
na ul. Charvátská 

0773/RMOb-JIH/1822/15 INV/RMOb/002
4/19 

Rekonstrukce objektu sportovního areálu 
ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice - Dodatek 
č. 9 

0774/RMOb-JIH/1822/15 OVZ/RMOb/00
99/19 

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

0775/RMOb-JIH/1822/15 OPR/RMOb/00
17/19 

Podání žádosti o změnu OZV statutárního města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy 

0776/RMOb-JIH/1822/15 ODK/RMOb/00
32/19 

Porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih 

0777/RMOb-JIH/1822/15 ODK/RMOb/00
30/19 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek pro příspěvkovou organizaci 
Technické služby Ostrava-Jih v souvislosti 
s nákupem komunální techniky 

0778/RMOb-JIH/1822/15 OVZ/RMOb/01
01/19 

Zrušení zadávacího řízení v rozsahu části 4 
VZ 122.18 „Přírodní zahrady MŠ F. Formana, 
MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ Šponarova, 
MŠ Mitušova 4“ (podlimitní veřejná zakázka 
na dodávky) 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0025/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 15/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0729/RMOb-JIH/1822/15 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  1. rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 5194 o 15 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 51xx o 30 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5194 o 15 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 51xx o 30 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 600 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 51xx o 600 tis. Kč 

c) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 10 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle bodu c) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 10 tis. Kč  

2. změnu závazného ukazatele dle bodu c) důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 26.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0026/19 
Návrh rozpo čtového opat ření č. 16/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0730/RMOb-JIH/1822/15 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 37 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5137 o 37 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 26.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0027/19 
Návrh na zm ěny rozpo čtů na rok 2019, p říspěvkových organizací z řízených 
statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0731/RMOb-JIH/1822/15 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2019 pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih: 

a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 4 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
b) Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 6 tis. Kč dle bodu 2) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 26.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0026/19  
Návrh na ud ělení výjimky ze zásad pro zadávání ve řejných zakázek v souvislosti s 
opravami schodiš ťových plošin v podchodech ve správ ě městského obvodu 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0732/RMOb-JIH/1822/15 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, a to v II. části oddílu A při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu v souvislosti 
s realizací opravy schodišťových plošin v podchodech ve správě městského obvodu 
Ostrava-Jih, dle předloženého materiálu a jeho příloh 

  
 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0027/19  
Výzva objednatele k zahájení I. pokosu travnatých p loch dle p ředloženého materiálu 
  
Usnesení číslo: 0733/RMOb-JIH/1822/15 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zahájení I. pokosu travnatých ploch dle předloženého materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0028/19  
Změna hodnoty p ředaného nemovitého majetku a p ředání movitého majetku k 
hospoda ření p říspěvkové organizaci Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0734/RMOb-JIH/1822/15 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o změně hodnoty předaného nemovitého majetku a o předání movitého majetku k hospodaření 
příspěvkové organizaci Technické služby Ostrava-Jih, IČ 66739331, ul. Kpt. Vajdy 3202/6, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, a to v souvislosti s realizací investiční akce “Rekonstrukce víceúčelové 
budovy se sociálním a technickým zázemím, ul. Kpt. Vajdy 3202/6, k.ú. Zábřeh nad Odrou”, 
dle předloženého materiálu a jeho příloh 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0081/19  
Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č - Mezinárodní hokejový kemp Ostrava 2019 
  
Usnesení číslo: 0735/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o neposkytnutí finančního daru 20 000 Kč - Mezinárodní hokejový kemp Ostrava 2019, 
Hokejová škola Ostrava, z.s., Mládeže 511/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 285 52 300 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0096/19  
Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č – Koncert d ětských p ěveckých sbor ů v rámci 
oslav 74. výro čí vítězství nad fašismem 
  
Usnesení číslo: 0736/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neposkytnutí finančního daru 20 000 Kč - Koncert dětských pěveckých sborů v rámci oslav 
74. výročí vítězství nad fašismem organizaci Občanské sdružení pro Evropskou multikulturní 
společnost, z.s., Plzeňská 370, 267 01 Králův Dvůr, IČO 226 67 598 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0102/19  
Souhlas s p řijetím finan čního daru pro Mate řskou školu Ostrava-Hrab ůvka, 
Adamusova 7, p říspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 0737/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru v hodnotě 10 000 Kč do vlastnictví Mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 
  

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0101/19  
Souhlas se zapojením Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, B řezinova 52, 
příspěvkové organizace do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 0738/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace do projektu v rámci dotačního programu OP VVV MŠMT dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0104/19  
Souhlas se zapojením Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 
13, příspěvkové organizace do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 0739/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové 
organizace do projektu v rámci dotačního programu OP VVV MŠMT dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0106/19  
Souhlas se zapojením Základní školy a mate řské školy Ostrava-Výškovice, Še říková 
33, příspěvkové organizace do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 0740/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové 
organizace do projektu v rámci dotačního programu OP VVV MŠMT dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0107/19  
Souhlas se zapojením Základní školy a mate řské školy Ostrava-Dubina, V. Koša ře 6, 
příspěvkové organizace do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 0741/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové 
organizace do projektu v rámci dotačního programu OP VVV MŠMT dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0103/19  
Výjimka z po čtu d ětí v základní škole a mate řské škole Ostrava-B ělský Les, B. 
Dvorského 1, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 0742/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci pro školní rok 2019/2020, dle předloženého návrhu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0094/19  
Oznámení o vyhlášení volných dn ů pro žáky základních škol z řízených statutárním 
městem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0743/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0093/19  
Snížení osobního p říplatku ředitelce Mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 4, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0744/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

snížit osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 
organizace o 50 % s účinností od 01.05.2019 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0090/19  
Odvolání Mgr. Marka Pabjana z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a 
mateřské školy Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 15, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0745/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 
  

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Mgr. Marka Pabjana 
z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace ke dni 31.07.2019 
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(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0089/19  
Odvolání Mgr. Petry Kalouskové z vedoucího pracovní ho místa ředitelky Základní 
školy a mate řské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0746/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 
  

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Mgr. Petru 
Kalouskovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy a mateřské školy MUDr. 
Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace ke dni 31.07.2019 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0091/19  
Odvolání Mgr. V ěry Miklušové z vedoucího pracovního místa ředitelky Mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Za Školou 1, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0747/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 
  

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Mgr. Věru Miklušovou 
z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, 
příspěvkové organizace ke dni 31.07.2019 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0055/19  
Odvolání Mgr. Ladislavy M ěchové z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní 
školy a mate řské školy Ostrava-Hrab ůvka, Krestova 36A, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0748/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 
  

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Mgr. Ladislavu 
Měchovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace ke dni 31.07.2019 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0088/19  
Odvolání Mgr. Martina Paila z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a 
mateřské školy Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0749/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 
  

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Mgr. Martina Paila 
z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace ke dni 31.07.2019 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0015/19 
Dohoda o splátkách - K.D. 
  
Usnesení číslo: 0750/RMOb-JIH/1822/15 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o splátkách s XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, k zaplacení dlužné 
částky ve výši 6 341 Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství za pozdní úhradu nájemného 
a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. XX v domě č.p. XXXX č.or. XX na ulici 
Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0100/19  
Pronájem garážového stání č. 5 v objektu k bydlení na ul. Fr. Formana 280/32, 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 0751/RMOb-JIH/1822/15 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu garážového stání č. 5 v objektu k bydlení č.p. 280, který je součástí pozemku 
p.č. 110/92 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 280/32, Ostrava-Dubina 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření 
nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXX XX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, na dobu neur čitou, s tříměsíční výpovědní dobou, 
s výší nájemného 850 Kč/měsíc vč. DPH, za účelem garážování motorového vozidla, v rozsahu 
dle schválené vzorové nájemní smlouvy NS 01, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy 
do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, 
dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0102/19  
Pronájem garážového stání č. 7 v objektu k bydlení na ul. Fr. Formana 277/28, 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 0752/RMOb-JIH/1822/15 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu garážového stání č. 7 v objektu k bydlení č.p. 277, který je součástí pozemku 
p.č. 110/83 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření 
nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX X XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, na dobu neur čitou, s tříměsíční výpovědní dobou, 
s výší nájemného 815 Kč/měsíc vč. DPH, za účelem garážování motorového vozidla, v rozsahu 
dle schválené vzorové nájemní smlouvy NS 01, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy 
do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0098/19  
Ukon čení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budov ě na ul. Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrab ůvka výpov ědí, zveřejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 0753/RMOb-JIH/1822/15 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

výpověď ze dne 04.04.2019 podanou nájemcem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
č. p. 1492, stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p. č. st. 1800/9 v k. ú. 
Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, o celkové výměře 420,675 m², 
panem XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, se sídlem Horní 1437/78, Ostrava-Hrabůvka. 
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Pronájem bude ukončen v souladu s nájemní smlouvou č. 103/18/OBH, ve znění dodatků, 
ke dni 31.07.2019, dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 1492, stavba 
občanského vybavení, který je součástí pozemku p. č. st. 1800/9 v k. ú. Hrabůvka, adresní 
místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, o celkové výměře 420,675 m² s minimální výší 
nájemného 1 082 Kč/m²/rok, s účelem užívání jako fitcentrum, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0103/19  
Výpov ěď nájemní smlouvy prostoru v objektu Sportovního cen tra Dubina, na ulici 
Horní 278/81, Ostrava-Dubina, zve řejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 0754/RMOb-JIH/1822/15 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pacht budovy Sportovního centra Dubina č. p. 287, která je součástí 
pozemku p.č. 71/142 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Horní 287/81, Ostrava-Dubina, 
o celkové výměře 3438,56 m2, včetně inventáře budovy, na dobu určitou od 01.08.2019 
do 31.07.2020 s možností prolongace, za účelem provozování kolektivních míčových her a 
tenisu bez reprodukované hudby včetně možnosti provozování baru, s podmínkou zajištění 
provozní doby v době denní do 22.00 hodin, bez určení minimální výše pachtovného, dle 
důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  

vypovědět XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX, nájemní smlouvu č.197/17/OBH (agendové č. S/0781/2017/OBH) 
ze dne 24.07.2017, ve znění dodatku, na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
č. p. 287, který je součástí pozemku p.č. 71/142 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Horní 
287/81, Ostrava-Dubina, dle sjednaných podmínek a učinit kroky k vyklizení prostoru, 
dle důvodové zprávy 

  
3) ukládá 
  

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

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0045/19  
Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem prostor ů sloužících podnikání na ul. Horní 
55, Ostrava-Hrab ůvka z důvodu rekonstrukce objektu 
  
Usnesení číslo: 0755/RMOb-JIH/1822/15 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí slevy z nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 1492, 
stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p. č. st. 1800/9 v k. ú. Hrabůvka, 
adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, v celkové výši 243 442 Kč, z důvodu 
rekonstrukce v období od 17.09.2018 do 21.12.2018 těmto nájemcům: 

- společnosti Chutě života, s.r.o., IČO 24813753, ve výši 13 625 Kč, 

- společnosti Startronic - luna s.r.o., IČO 27846741, ve výši 106 412 Kč, 

- panu XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX ve výši 35 915  Kč, 

- paní XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX ve výši 3 454  Kč, 

- paní XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ve výši 12 8 22 Kč, 

- panu XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX ve výši 30 455 Kč, 

- panu XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ve výši 11 6 73 Kč, 

- panu XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ve výši 29 0 86 Kč, 

v rozsahu dle předloženého návrhu v příloze č. 2 tohoto materiálu, dle důvodové zprávy 

  

 
(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0023/19 
Investi ční záměr č. 02/2019 - Realizace akce Zele ň za Lunou 
  
Usnesení číslo: 0756/RMOb-JIH/1822/15 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

IZ č. 02/2019 - Realizace akce Zeleň za Lunou 
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2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.08.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

 
(zn. předkl.) 

OSR/RMOb/0012/19 
Přijetí dotace MSK, uzav ření smlouvy a p ředfinancování projektu - Poznávací zájezdy 
pro seniory 
  
Usnesení číslo: 0757/RMOb-JIH/1822/15 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z  “Programu na podporu 
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ pro projekt Poznávací zájezdy 
pro seniory 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci  “Programu 
na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019” s poskytovatelem dotace 
Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, 
na spolufinancování projektu Poznávací zájezdy pro seniory dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje zajistit plnění dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
4) souhlasí 
  

s předfinancováním projektu Poznávací zájezdy pro seniory ve výši 125 tis. Kč z rozpočtu 
městského obvodu dle důvodové zprávy 
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5) ukládá 
  

odboru sociální péče zajistit plnění dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: PhDr. Linda Nováková Palatá, T: 26.04.2019
 vedoucí odboru sociální péče 

 
  

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0087/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 32.19 „Nákup 
čisti ček vzduchu do mate řských škol z participativního rozpo čtu” 
  
Usnesení číslo: 0758/RMOb-JIH/1822/15 

OVZ 

k usnesení č. 0537/RMOb-JIH/1822/11 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 32.19 „Nákup čističek vzduchu 
do mateřských škol z participativního rozpočtu” a o uzavření kupní smlouvy s vybraným 
dodavatelem JVB Engineering s.r.o., Komenského 1173/7, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, 
IČO: 47287985, za nabídkovou cenu 1 394 100 Kč bez DPH, tj. 1 686 861 Kč vč. DPH, 
a s termínem plnění 25 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci 
této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 32.19 „Nákup čističek vzduchu 
do mateřských škol z participativního rozpočtu” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 30.04.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh kupní smlouvy k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
VZ 32.19 „Nákup čističek vzduchu do mateřských škol z participativního rozpočtu” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 24.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0089/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
38.19 „Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14” 
  
Usnesení číslo: 0759/RMOb-JIH/1822/15 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 38.19 „Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu 
B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, 
dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
 
- náhradníci členů: 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
 
hodnotící komisi 
- členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
 
- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 38.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 13.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0094/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  31.19 
„Vým ěna oken a vstupních dve ří spojovací chodby objektu na ul. Horymírova 
3054/121, Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 0760/RMOb-JIH/1822/15 

OVZ 

k usnesení č. 0595/RMOb-JIH/1822/12 
  
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 31.19 „Výměna oken a vstupních dveří 
spojovací chodby objektu na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh” a o uzavření smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem Bohumínská stavební s.r.o. se sídlem Bohumín - Starý 
Bohumín, Čs. armády 505, PSČ 73581, IČO 29392918, za nabídkovou cenu 827 244,49 Kč 
bez DPH a lhůtou realizace 40 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem k VZ 31.19 „Výměna oken a vstupních dveří spojovací chodby objektu 
na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 10.05.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 31.19 
„Výměna oken a vstupních dveří spojovací chodby objektu na ul. Horymírova 3054/121, 
Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0095/19 
Prodej osobního automobilu Škoda Fabia 
  
Usnesení číslo: 0761/RMOb-JIH/1822/15 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uveřejnit záměr o prodeji osobního automobilu Škoda Fabia, reg. značky 4T90514, formou 
elektronické aukce za podmínek, jež tvoří přílohu tohoto materiálu 

  
2) jmenuje 
  

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

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

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0096/19 
Námitka proti rozhodnutí o vylou čení vybraného dodavatele a rozhodnutí o ni - VZ 
100.18 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkoviš ť a chodník ů na 
území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 v č. čišt ění MK 
  
Usnesení číslo: 0762/RMOb-JIH/1822/15 

OVZ 

k usnesení č. 0539/RMOb-JIH/1822/11 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

Námitku proti rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele ze dne 18.03.2019 k nadlimitní 
veřejné zakázce na služby VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, 
parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK” podané 
stěžovatelem Společnost pro zimní údržbu komunikací, sdružení dodavatelů zastoupené 
na základě společenské smlouvy ze dne 05.09.2018 vedoucím členem AHOS CZ s.r.o., 
Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČO: 26796481 a rozhodnutí o ni ze dne 
28.03.2019 

  
 

  
(zn. předkl.) 

TAJ/RMOb/0012/19  
Jmenování členů výb ěrové komise pro výb ěrové řízení na místo ředitele p říspěvkové 
organizace pro zajiš ťování sociálních služeb v m ěstském obvodu 
  
Usnesení číslo: 0763/RMOb-JIH/1822/15 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 
  výběrovou komisi pro výběrové řízení na místo ředitele příspěvkové organizace, která bude 

zajišťovat poskytování sociálních služeb v rozsahu v současné době zajišťovaném Úřadem 
městského obvodu Ostrava-Jih, a to ve složení: 

Předseda: 
Mgr. Jan Dohnal, místostarosta, 
 
Členové: 
Ing. Hana Tichánková, místostarostka, 
Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka, 
Mgr. Petr Mentlík, tajemník, 
Mgr. Olga Horáková, odbor právní, 
PhDr. Linda Nováková Palatá, vedoucí odboru sociální péče, 
Ing. Lucie Blahutová, Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Zapisovatel: 
Emilie Valová, referát personální a platový 
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(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0109/19  
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Dubina,  Františka Formana 45, 
příspěvkové organizace do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 0764/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace 
do projektu v rámci dotačního programu OP VVV MŠMT dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0105/19  
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Záb řeh, Chrjukinova 12, p říspěvkové 
organizace do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 0765/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace 
do projektu v rámci dotačního programu OP VVV MŠMT dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0108/19  
Souhlas se zapojením Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Horymírova 
100, příspěvkové organizace do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 0766/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové 
organizace do projektu v rámci dotačního programu OP VVV MŠMT dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0110/19  
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Výškovi ce, Srbská 2, p říspěvkové 
organizace do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 0767/RMOb-JIH/1822/15 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace do projektu 
v rámci dotačního programu OP VVV MŠMT dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0018/19 
Návrh na úpravu Jednacího řádu komisí Rady m ěstského obvodu Ostrava-Jih, návrh 
obsahových náplní komisí 
  
Usnesení číslo: 0768/RMOb-JIH/1822/15 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

Jednací řád komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih schválený usnesením rady čís. 289/5 
ze dne 05.02.2003 včetně následných změn a doplňků 

  
2) vydává 
  

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

  
3) schvaluje 
  

obsahovou náplň: 

1. Komise investiční, strategického rozvoje a výstavby dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
2. Komise pro bezpečnost, proti kriminalitě, pro sport a volný čas dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 
3. Komise kulturní a školská dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
4. Komise majetková dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
5. Komise sociální dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
6. Komise bytová dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
7. Komise pro otevřenou radnici, informační technologie a vztahů s veřejností dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu 
8. Komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální čistoty a pořádku dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0091/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 94.18 Zpracová ní 
projektové dokumentace „Vým ěna umakartových bytových jader v bytových domech 
v majetku SMO sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  

OVZ 
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Usnesení číslo: 0769/RMOb -JIH/1822/15 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 94.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Výměna umakartových bytových jader v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části 
III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení: 
- členové: 
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

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

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 94.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0097/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 19.19 „Dodávka 
stolních po čítačů 2019” 
  
Usnesení číslo: 0770/RMOb-JIH/1822/15 

OVZ 

k usnesení č. 0548/RMOb-JIH/1822/11 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 19.19 „Dodávka stolních počítačů 2019” 
a o uzavření kupní smlouvy na nákup 170 ks stolních počítačů s vybraným dodavatelem 
C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice, IČO: 27675645, 
za nabídkovou cenu 1 983 730 Kč bez DPH, tj. 2 400 313,30 Kč vč. DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru hospodářské správy připravit návrh kupní smlouvy s vybraným dodavatelem 
na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 19.19 „Dodávka stolních 
počítačů 2019” 

  
 Vyřizuje: Ing. Radim Navrátil, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy, BOZP a PO 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh kupní smlouvy k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
VZ 19.19 „Dodávka stolních počítačů 2019” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 24.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0098/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 150.18  „Nákup 
propaga čních p ředmětů pro m ěstský obvod Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 0771/RMOb-JIH/1822/15 

OVZ 

k usnesení č. 0596/RMOb-JIH/1822/12 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o vyloučení účastníka zadávacího řízení Ing. Václav Frais, 
sídlem Olšovec 68, PSČ: 753 01, IČO: 48822086 ze zadávacího řízení 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 150.18 „Nákup propagačních předmětů 
pro městský obvod Ostrava-Jih” a o uzavření rámcové kupní smlouvy s vybraným 
dodavatelem GROMNICA s.r.o., sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
IČO: 05378419, za jednotkové nabídkové ceny uvedené v přiloženém návrhu smlouvy, 
s účinností do 31.12.2019 nebo do vyčerpání finančního limitu 800 000 Kč včetně DPH, podle 
toho, která skutečnost nastane dříve 

  
3) ukládá 
  

odboru vztahů s veřejností připravit návrh rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem 
na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 150.18 „Nákup propagačních 
předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Mgr. Gabriela Gödelová, T: 30.04.2019
 vedoucí oddělení vztahů s veřejností 
4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové kupní smlouvy k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávky VZ 150.18 „Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 24.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0029/19  
Návrh na ud ělení výjimky ze zásad pro zadávání ve řejných zakázek v souvislosti s 
opravou schodišt ě a chodníku u objektu CDU SPORT na ul. Charvátská 
  
Usnesení číslo: 0772/RMOb-JIH/1822/15 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, a to v II. části oddílu A při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu v souvislosti 
s realizací opravy schodiště a chodníku u objektu CDU SPORT na ul. Charvátská 
v Ostravě-Výškovicích, dle předloženého materiálu a jeho příloh 

  
 

  
(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0024/19 
Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charváts ká 10, Ostrava - Výškovice - 
Dodatek č. 9 
  
Usnesení číslo: 0773/RMOb-JIH/1822/15 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. S/0503/2018/INV na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice“ 
se zhotovitelem OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto 
zakázku o částku  285 395,33 Kč bez DPH na částku 39 981 411,23 Kč bez DPH, a kterým 
se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu realizace prací souvisejících 
s kolaudacemi a z důvodu nových prací nutných k dokončení této zakázky 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku 
č. 9  ke Smlouvě o dílo č. S/0503/2018/INV na veřejnou zakázku “Rekonstrukce objektu 
a sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 15.05.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

 
 
 
 



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 29/31 
  

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0099/19 
Revokace výb ěru dodavatele (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 08.19 
zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce h řišt ě na ul. Dolní, 
Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 0774/RMOb-JIH/1822/15 

OVZ 

k usnesení č. 0591/RMOb-JIH/1822/12 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

usnesení č. 0591/RMOb-JIH/1822/12 ze dne 21.03.2019 o výběru ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky u VZ 08.19 zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, 
Ostrava-Zábřeh” a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem MARPO s.r.o., se sídlem 
28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 41033078, z důvodu odstoupení 
vybraného dodavatele ze zadávacího řízení 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek svolat další jednání hodnotící komise jmenované usnesením 
č. 0396/RMOb-JIH/1822/8 ze dne 14.02.2019 u této veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
VZ 08.19 zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, 
Ostrava-Zábřeh” k provedení nového posouzení a hodnocení nabídek a předložit zprávu 
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0017/19 
Podání žádosti o zm ěnu OZV statutárního m ěsta Ostravy č. 14/2013, Statut m ěsta 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0775/RMOb-JIH/1822/15 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  podat žádost o změnu OZV statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

dle přiloženého návrhu 
  
2) ukládá 
  odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 24.05.2019
 tajemník 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0032/19  
Porušení rozpo čtové kázn ě příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0776/RMOb-JIH/1822/15 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) ukládá 
  

organizaci Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ 66739331, se sídlem 
Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, odvod do rozpočtu zřizovatele z důvodu porušení 
rozpočtové kázně ve výši neoprávněně zadržených finačních prostředků, tj. částky 497578,13 
Kč, a to ve lhůtě do 30 dnů, dle předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Miroslav Janečka, T: 18.05.2019
 ředitel organizace 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0030/19  
Návrh na ud ělení výjimky ze zásad pro zadávání ve řejných zakázek pro p říspěvkovou 
organizaci Technické služby Ostrava-Jih v souvislos ti s nákupem komunální techniky  
  
Usnesení číslo: 0777/RMOb-JIH/1822/15 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, a to za účelem nákupu komunální techniky - vysokotlakého čistícího stroje a ručně 
vedených zametacích strojů organizací Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, 
IČ 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace 
Ing. Miroslavovi Janečkovi jmenovat v rámci veřejné zakázky na nákup komunální techniky 
dle bodu 1) za členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise místostarostu Bc. Zdeňka 
Hűbnera, MBA, vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb PhDr. Daniela Jeřábka 
a vedoucí oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřinu Gemrotovou 

  
 Vyřizuje: Ing. Miroslav Janečka, T: 28.06.2019
 ředitel organizace 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0101/19 
Zrušení zadávacího řízení v rozsahu části 4 VZ 122.18 „P řírodní zahrady MŠ F. 
Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatel ů, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4“ (podlimitní 
veřejná zakázka na dodávky) 
  
Usnesení číslo: 0778/RMOb-JIH/1822/15 

OVZ 

k usnesení č. 0550/RMOb-JIH/1822/11 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zrušení zadávacího řízení v rozsahu části 4 podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
VZ 122.18 „Přírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, 
MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4“  - projekt č. 04941862, MŠ Šponarova, název projektu Živly 
kolem nás a v nás podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších změn 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající ze zrušení 
zadávacího řízení u části 4 této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 122.18 „Přírodní 
zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4“ 

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

 
 


