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 Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 19.12.2019  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

2034/RMObM-JIH/1822/16 OFR/RMOb/01
24/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 57/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

2035/RMObM-JIH/1822/16 OFR/RMOb/01
22/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 56/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

2036/RMObM-JIH/1822/16 OFR/RMOb/01
21/19 

Návrhy rozpočtů na rok 2020, včetně 
střednědobých výhledů rozpočtů na léta 2021-2022 
příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

2037/RMObM-JIH/1822/16 OFR/RMOb/01
23/19 

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih, zřízené 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih 

2038/RMObM-JIH/1822/16 ODK/RMOb/00
78/19 

Schválení aktualizace odpisového plánu pro rok 
2019 příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava Jih 

2039/RMObM-JIH/1822/16 SOC/RMOb/00
68/19 

Návrh odměny ředitelce Centra sociálních služeb 
Jih, příspěvkové organizace zřízenou statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

2040/RMObM-JIH/1822/16 TAJ/RMOb/001
9/19 

Stanovení platu ředitelce Centra sociálních služeb 
Jih, příspěvkové organizace 

2041/RMObM-JIH/1822/16 SOC/RMOb/00
69/19 

Aktualizace Zásad vztahů městského obvodu 
Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které 
byly zřízeny statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho 
působnosti v oblasti sociální péče 

2042/RMObM-JIH/1822/16 SOC/RMOb/00
70/19 

Jmenování rozborové komise pro Centrum 
sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 

2043/RMObM-JIH/1822/16 OSK/RMOb/03
10/19 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 
6B, příspěvkovou organizaci 

2044/RMObM-JIH/1822/16 OSK/RMOb/03
11/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 
příspěvkových organizací 

2045/RMObM-JIH/1822/16 OSK/RMOb/03
12/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizace 

2046/RMObM-JIH/1822/16 OSK/RMOb/03
14/19 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti 
o poskytnutí předfinancování formou návratné 
finanční výpomoci Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové 
organizace 
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2047/RMObM-JIH/1822/16 OSK/RMOb/03
15/19 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti 
o poskytnutí předfinancování formou návratné 
finanční výpomoci Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové 
organizace 

2048/RMObM-JIH/1822/16 OSK/RMOb/03
16/19 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti 
o poskytnutí předfinancování formou návratné 
finanční výpomoci Základní školy Ostrava-Zábřeh, 
Jugoslávská 23, příspěvkové organizace 

2049/RMObM-JIH/1822/16 OSK/RMOb/03
17/19 

Stanovení platu ředitelce Kulturního zařízení 
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

2050/RMObM-JIH/1822/16 OSK/RMOb/03
18/19 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti 
o poskytnutí předfinancování formou návratné 
finanční výpomoci Základní školy a mateřské školy 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, 
Klegova 29, příspěvkové organizace 

2051/RMObM-JIH/1822/16 OSK/RMOb/03
19/19 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti 
o poskytnutí předfinancování formou návratné 
finanční výpomoci Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové 
organizace 

2052/RMObM-JIH/1822/16 OSK/RMOb/03
20/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace 

2053/RMObM-JIH/1822/16 OBH/RMOb/03
12/19 

Úprava Přílohy č. 4 Zásad pro pronájem bytů 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

2054/RMObM-JIH/1822/16 OBH/RMOb/03
20/19 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu 
při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 

2055/RMObM-JIH/1822/16 OBH/RMOb/03
25/19 

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném 
nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu 

2056/RMObM-JIH/1822/16 OBH/RMOb/03
31/19 

Souhlas s umístěním označení provozovny 
na budovách na ul. Odborářská 677/72, Ostrava-
Hrabůvka a ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-
Zábřeh 

2057/RMObM-JIH/1822/16 OBH/RMOb/03
32/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

2058/RMObM-JIH/1822/16 OBH/RMOb/03
33/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání na ul. Horní 1492/55 

2059/RMObM-JIH/1822/16 OBH/RMOb/03
34/19 

Pronájem prostorů sloužících podnikání v objektu 
bez č.p. v lokalitě ulice J. Matuška, O.-Dubina 

2060/RMObM-JIH/1822/16 OBH/RMOb/03
40/19 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě na zajištění ostrahy 
v domech s pečovatelskou službou na ulici 
Horymírova 121, 123 a 125, Ostrava-Zábřeh, 
VZ 48.16 

2061/RMObM-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/05
19/19 

Uzavření smlouvy o poskytnutí licence k pořadům 
s TV POLAR. 
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2062/RMObM-JIH/1822/16 OVZ/RMOb/03
11/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
dodávky) - VZ 119.19 „Výměna plynových nebo 
kombinovaných sporáků v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih“ 

2063/RMObM-JIH/1822/16 OVZ/RMOb/03
12/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce) - VZ 121.19 „Provádění stavebních 
prací v bytových domech v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

2064/RMObM-JIH/1822/16 OVZ/RMOb/03
15/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 126.19 „Zajištění úklidu 
ve společných prostorách bytových domů a 
nebytových objektů v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

2065/RMObM-JIH/1822/16 INV/RMOb/008
1/19 

Dodatek č. 1 na VZ 49.19 „Vybudování 
parkovacích stání na ul. V. Jiřikovského/Kaminské
ho, Dr. Martinka, Aviatiků a Patrice Lumumby, 
lokalita č. 1 – ul. V. Jiřikovského/Kaminského” 

2066/RMObM-JIH/1822/16 INV/RMOb/008
2/19 

Sáňkovací kopec, plocha mezi ulicemi 
P. Lumumby a Kosmonautů - dodatek č. 2 

2067/RMObM-JIH/1822/16 INV/RMOb/008
3/19 

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka - 
Dodatek č. 5 

2068/RMObM-JIH/1822/16 OPVO/RMOb/0
048/19 

Změny v komisích 

2069/RMObM-JIH/1822/16 TAJ/RMOb/002
2/19 

Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele 
Technických služeb Ostrava-Jih 

2070/RMObM-JIH/1822/16 TAJ/RMOb/002
3/19 

Změna organizačního řádu a stanovení počtu 
zaměstnanců 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál  

  
Název 

 OBH/RMOb/03
36/19 

Tisková  oprava  usnesení č.1917/RMOb-
JIH/1822/33, ze dne 28.11.2019, bod 1) rozhodla 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0124/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 57/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 2034/RMObM-JIH/1822/16 

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 1, § xxxx, pol. 5169 o 2 300 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 2 300 tis. Kč 

b) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122, ORG 0400203000000 o 1 052 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122, ORG dle bodu b) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 1 052 tis. Kč 

c) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 120x13014 o 76 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 120x13014, ORG 363 o 76 tis. Kč 

d) 
- sníží neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 120x13014 o 515 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 120x13014, ORG dle bodu d) důvodové 
zprávy předloženého materiálu o 515 tis. Kč 

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

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0122/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 56/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 2035/RMObM-JIH/1822/16 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

a) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, UZ 103x33063 o 6 130 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG dle bodu a) důvodové 
zprávy předloženého materiálu o 6 130 tis.Kč 

b) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, UZ 104x13013 o 1 377 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 104x13013, ORG dle bodu b) důvodové 
zprávy předloženého materiálu o 1 377 tis.Kč  

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 10, § 4329, pol. 51xx o 251 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 251 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400191000000 o 200 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 5137,ORG 0400191000000 o 200 tis. Kč 

e) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400278000000 o 118 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400097000000 o 118 tis.Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0121/19 
Návrhy rozpo čtů na rok 2020, v četně střednědobých výhled ů rozpo čtů na léta 2021-
2022 příspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským 
obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2036/RMObM-JIH/1822/16 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočty (plány výnosů a nákladů) na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 
2021 až 2022 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih 

  
2) ukládá 
  

věcně příslušným odborům zajistit ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací zveřejnění 
rozpočtu na rok 2020 na internetových stránkách příspěvkové organizace, nejpozději ve lhůtě 
30-ti dnů ode dne jeho schválení 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 17.01.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 
  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 17.01.2020
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
  
 Vyřizuje: PhDr. Linda Nováková Palatá, T: 17.01.2020
 vedoucí odboru sociální péče 
 
3) 

 
ukládá 

  
věcně příslušným odborům zajistit ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací provedení 
aktualizace finančního plánu dle schváleného provozního příspěvku na rok 2020 a jeho 
předložení věcně příslušnému odboru ve stanoveném termínu do 15.02.2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 14.02.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 
  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 14.02.2020
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
  
 Vyřizuje: PhDr. Linda Nováková Palatá, T: 14.02.2020
 vedoucí odboru sociální péče 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0123/19 
Návrh na změnu rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, z řízené statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2037/RMObM-JIH/1822/16 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

Technické služby Ostrava-Jih, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 2 300 000 Kč dle bodu 1) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 20.12.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0078/19 
Schválení aktualizace odpisového plánu pro rok 2019  příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava Jih 
  
Usnesení číslo: 2038/RMObM-JIH/1822/16 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

aktualizaci odpisového plánu pro rok 2019 organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava -
Zábřeh, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0068/19 
Návrh odm ěny ředitelce Centra sociálních služe b Jih, p říspěvkové organizace 
zřízenou statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2039/RMObM-JIH/1822/16 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 
  

odměnu ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih v souladu 
se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se “Zásadami 
pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního 
příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, 
Městským obvodem Ostrava-Jih”, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0019/19  
Stanovení platu ředitelce Centra sociálních služeb Jih, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2040/RMObM-JIH/1822/16 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanoví 
  

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se “Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, 
pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-
Jih”  plat ředitelce Centra sociálních služeb Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Odborářská 
677/72, Ostrava, IČ 08238359, dle důvodové zprávy, a to s účinnosti od 01.01.2020. 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0069/19 
Aktualizace Zásad vztah ů městského obvodu Ostrava- Jih k p říspěvkovým 
organizacím, které byly z řízeny statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem 
Ostrava-Jih k zajišt ění jeho p ůsobnosti v oblasti sociální pé če 
  
Usnesení číslo: 2041/RMObM-JIH/1822/16 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

aktualizaci Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které 
byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho 
působnosti v oblasti sociální péče, s účinností od 01.01.2020, dle přílohy tohoto materiálu 
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 (zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0070/19 
Jmenování rozborové komise pro Centrum sociálních s lužeb Jih, p říspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 2042/RMObM-JIH/1822/16 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 
  

Mgr. Dohnala Jana, Ing. Tichánkovou Hanu, PaedDr. Klímovou Ivonu, MBA, 
Mgr. Štanglerovou Hanu, PhDr. Novákovou Palatou Lindu, Bc. Šťastovou Janu, Marečkovou 
Kateřinu, Ing. Bláhovou Kateřinu, Ing. Němcovou Alenu členy rozborové komise pro Centrum 
sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0310/19  
Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava- Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p říspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 2043/RMObM-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  s přijetím finančního daru ve výši 3 016 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 

Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace se sídlem Volgogradská 2600/6B, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0311/19  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 2044/RMObM-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2019 

- Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace, se sídlem 
Adamusova 1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871, dle předložené důvodové 
zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, 
se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, dle předložené 
důvodové zprávy 
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- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře, příspěvkové organizace, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631751, dle předložené důvodové 
zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 
1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace, 
se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652, dle předložené 
důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2019 

- Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace, se sídlem 
Adamusova 1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 1 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, 
se sídlem Březinova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 5  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře, příspěvkové organizace, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631751, a to snížením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 21  tis. Kč,dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 
1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379, a to zvýšením plánovaných nákladů 
na odpisy majetku ve výši 3  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace, 
se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652, a to zvýšením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 118  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0312/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, A. Ku čery 20, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2045/RMObM-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 
20, příspěvkové organizace, se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70944652, v celkové hodnotě 145 880 Kč, dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Marcela Kunová, T: 31.12.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0314/19  
Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou 
návratné finan ční výpomoci Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, 
Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2046/RMObM-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace, se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO 70978328, do projektu “Vybudování jazykové učebny a zajištění konektivity” v 
rámci 92. výzvy IROP 

  
2) souhlasí 
  

s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele formou návratné finanční výpomoci v roce 
2021 v celkové částce cca 4,5 mil. Kč a spolufinancováním z rozpočtu zřizovatele v celkové 
částce cca 450 tis. Kč 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0315/19  
Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou 
návratné finan ční výpomoci Základní školy a mate řské školy Ostrava- Hrabůvka, 
Krestova 36A, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2047/RMObM-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace, se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, do projektu “Restart -Modernizace učeben ZŠ Krestova” 
v rámci 92. výzvy IROP 

  
2) souhlasí 
  

s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele formou návratné finanční výpomoci v roce 
2021 v celkové částce cca 9,3 mil. Kč a spolufinancováním z rozpočtu zřizovatele v celkové 
částce cca 930 tis. Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0316/19  
Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou 
návratné finan ční výpomoci Základní školy Ostrava- Zábřeh, Jugoslávská 23, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2048/RMObM-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, 
příspěvkové organizace, se sídlem Jugoslávská 2906/23, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70978344, do projektu “Komplexní modernizace jazykové učebny a multimediální 
učebny se zaměřením na zeměpis, včetně zajištění bezbariérového přístupu” v rámci 92. výzvy 
IROP 

  
2) souhlasí 
  

s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele formou návratné finanční výpomoci v roce 
2021 v celkové částce cca 5,4 mil. Kč 
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(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0317/19  
Stanovení platu ředitelce Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2049/RMObM-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanoví 
  

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, v souladu s nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se “Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, 
pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem 
Ostrava-Jih” plat ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace s účinností 
ode dne jmenování do 31.12.2019 a dále s účinností od 01.01.2020, dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0318/19  
Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o posk ytnutí p ředfinancování formou 
návratné finan ční výpomoci Základní školy a mate řské školy MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2050/RMObM-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 
1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, do projektu “Multimediální učebna” 
v rámci 92. výzvy IROP 

  
2) souhlasí 
  

s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele formou návratné finanční výpomoci v roce 
2021 v celkové částce cca 3,6 mil. Kč a spolufinancováním z rozpočtu zřizovatele v celkové 
částce cca 400 tis. Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0319/19  
Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou 
návratné finan ční výpomoci Základní školy a mate řské školy Ostrava- Dubina, 
V. Koša ře 6, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2051/RMObM-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, 
V. Košaře 6, příspěvkové organizace, se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, 
IČO 70631751, do projektu “Modernizace učeben” v rámci 92. výzvy IROP 

  
2) souhlasí 
  

s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele formou návratné finanční výpomoci v roce 
2021 v celkové částce cca 2 250 tis. Kč a spolufinancováním z rozpočtu zřizovatele v celkové 
částce cca 250 tis. Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0320/19  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2019 Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Horymírova 100, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2052/RMObM-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2019 Základní školy a mateřské škoy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace, se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO 70944628, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2019 Základní školy a mateřské škoy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvkové organizace, se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70944628, a to snížením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 52 tis. Kč, 
dle předložené důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0312/19  
Úprava P řílohy č. 4 Zásad pro pronájem byt ů ve vlastnictví statutárního m ěsta 
Ostravy, sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2053/RMObM-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

s účinností od 01.01.2020 úpravu (doplnění) Přílohy č. 4 Zásad pro pronájem bytů 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih - Seznam 
bytových domů (bytů) k pronájmu ve znění předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0320/19  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři nespln ění podmínek p řechodu nájmu 
bytu ze zákona 
  
Usnesení číslo: 2054/RMObM-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o ukončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31.12.2019, 
dle důvodové zprávy 

Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. XX 
XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX a 
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X 

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 01.01.2020, 
dle důvodové zprávy  

Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. XX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0325/19  
Žádosti o uzav ření smlouvy o nájmu (spole čném nájmu) bytu po zániku práva k nájmu 
bytu 
  
Usnesení číslo: 2055/RMObM-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu č. XX nacházejícím se v XXX nadzemním 
podlaží stavby č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. XXXXXX - zastavěná plocha a 
nádvoří v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo XXXXXXXXXXXXXXXX , 
obec Ostrava na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu s XXXXX
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX, 
XXXXXXXXXX dle d ůvodové zprávy   

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX 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 XXXXXXX XXXXXXX obec Ostrava 
na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu s XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX dle d ůvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0331/19  
Souhlas s umíst ěním ozna čení provozovny na budovách na ul. Odborá řská 677/72, 
Ostrava-Hrab ůvka a ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 2056/RMObM-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

udělit souhlas Centru sociálních služeb Jih, IČO 08238359, se sídlem Odborářská 677/72, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, s instalací tabulí s označením provozovny na budově č.p. 677 
bytový dům, který je součástí  pozemku p.č.st. 691/1 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo 
Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka a na budově č.p. 3054, objekt občanské vybavenosti, 
který je součástí pozemku p.č.st. 4911 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Horymírova 
3054/121, Ostrava-Zábřeh, a to maximálně po dobu trvání výpůjčky budov a za splnění 
technických podmínek instalace, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0332/19  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 2057/RMObM-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

• Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 48 - XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
• Františka Formana 271/47, Ostrava-Dubina, 0+2, standard, č. b. 18 - XXXXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
• Jubilejní 310/46, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1 - XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
• Edisonova 382/25,  Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 1 - XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
• Čujkovova 1707/5, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 1 - XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
• Patrice Lumumby 2330/12, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 11 - XXXXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

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



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

Usnesení  

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

Strana 18/29 
  

b) nevybrat uchazeče na pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné a záměry 
na pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné znovu zveřejnit, dle důvodové 
zprávy 

• Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 50 
• Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, 0+1, standard, č. b. 20    

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

Františka Formana 275/55, Ostrava-Dubina, 0+2, standard, č. b. 14 - XXXXXX XXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 

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/0333/19 
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul.  Horní 1492/55 
  
Usnesení číslo: 2058/RMObM-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání v II. NP objektu č.p. 1492, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného ke správě městskému obvodu Ostrava-Jih, 
který je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka 
na ul. Horní 1492/ 55, Ostrava-Hrabůvka (dále jen “objekt”), o výměře 87,84 m² (dále jen 
“prostor”), s minimální výší nájemného 2000 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, bez určení účelu užívání, za podmínky, že v prostorách nebudou 
provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 
a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebude 
provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou v rozporu 
s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem 
a zastavárenská činnost (poskytování úvěrů oproti zástavě a případný následný prodej 
zastavené věci) 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0334/19  
Pronájem prostor ů sloužících podnikání v objektu bez č.p. v lokalit ě ulice J. Matuška, 
O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 2059/RMObM-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 474,82 m2 v pavilonu A2 objektu 
bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 105/14 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření 
nájemní smlouvy se spolkem FIGHTING CLUB OSTRAVA, z.s., IČO 22610847, se sídlem 
Stojanovo náměstí 936/5, Ostrava-Mariánské Hory, za účelem provozování centra bojových 
a jiných sportů, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného 
ve výši 100 Kč/měs. po dobu prvních dvou měsíců a následně ve výši 230 Kč/m2/rok, 
v rozsahu předloženého návrhu, a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci 
k uzavření nájemní smlouvy, 

2. o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 464,46 m2 v pavilonu A1 objektu 
bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 105/14 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření 
nájemní smlouvy s pobočným spolkem Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl, 
IČO 70893276, se sídlem Aloise Gavlase 33/4, Ostrava-Dubina, za účelem tréninkového 
zázemí pro provozování mažoretkového sportu a další volnočasové aktivity, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/měs. po dobu prvních 
dvou měsíců a následně ve výši nájemného 201 Kč/m2/rok, v rozsahu předloženého návrhu, 
a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy. 
V případě neuzavření nájemní smlouvy ve stanovené lhůtě, bude předmětný prostor pronajat 
v rozsahu dle schváleného návrhu nájemní smlouvy dalším žadatelům v pořadí, a to takto: 

a) společnosti Mateřská škola ZDRAVÍ s.r.o., IČO 28600738, se sídlem Na Nivách 311/33, 
Ostrava-Zábřeh, za účelem provozování mateřské školky, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/měs. po dobu prvních dvou 
měsíců a následně ve výši nájemného 210 Kč/m2/rok, v rozsahu předloženého návrhu, a to 
do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, 

b) spolku ProJudo z.s., IČO 08611548, se sídlem Obránců míru 863/7, Ostrava-Vítkovice, 
za účelem provozování tréninkového střediska pro judo a další volnočasové aktivity, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/měs. 
Po dobu prvních dvou měsíců a následně ve výši nájemného 200 Kč/m2/rok, v rozsahu 
předloženého návrhu, a to 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: 14.02.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0340/19  
Dodatek č. 3 ke Smlouv ě na zajišt ění ostrahy v domech s pe čovatelskou službou 
na ulici Horymírova 121, 123 a 125, Ostrava-Záb řeh, VZ 48.16 
  
Usnesení číslo: 2060/RMObM-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě  agendové číslo S/0909/2016/SOC ze dne 31.08.2016 
na „Zajištění ostrahy v domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova 121, 123 a 125 
v Ostravě-Zábřehu“ s poskytovatelem FORCORP GROUP spol. s r.o., se sídlem Hodolanská 
413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČO: 27841031, z důvodu navýšení minimální mzdy 
na částku 76,25 Kč/1 hod. bez DPH, a to od 01.01.2020 v rozsahu předloženého návrhu 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 10.01.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0519/19  
Uzavření smlouvy o poskytnutí licence k po řadům s TV POLAR. 
  
Usnesení číslo: 2061/RMObM-JIH/1822/16 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, se sídlem Boleslavova 
710/19, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Smlouvu o poskytnutí licence k pořadům, ve znění 
přílohy č. 1 předkládaného materiálu. 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0311/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 119.19 „Vým ěna 
plynových nebo kombinovaných sporák ů v bytových domech v majetku SMO 
svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2062/RMObM-JIH/1822/16 

OVZ 

k usnesení č. 1959/RMOb-JIH/1822/33 
  
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 dodávky VZ 119.19 „Výměna plynových nebo kombinovaných 
sporáků v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
a o uzavření rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Zdeňkem Latkou, Provaznická 
1532/9, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 15426441, za jednotkovou nabídkovou cenu 
5 135 Kč bez DPH/ks za demontáž starého sporáku a dodávku a montáž nového plynového 
sporáku, s jednotkovou nabídkovou cenou 5 580 Kč bez DPH/ks za demontáž starého sporáku 
a dodávku a montáž nového kombinovaného sporáku, za jednotkovou nabídkovou cenu 700 Kč 
bez DPH/ks za výměnu plynové bezpečnostní hadice do 2 metrů a za jednotkovou nabídkovou 
cenu 210 Kč bez DPH/ks za výměnu plynového kulového kohoutu 1/2”, s dobou trvání 
rámcové smlouvy o dílo do 31.12.2020 nebo do dne převzetí jednotlivého plnění, jehož cena 
naplní v součtu s cenami již provedených a předaných jednotlivých plnění maximální výši 
celkového plnění 2 000 000 Kč bez DPH nejméně ve výši 99,5 %, podle toho, která z těchto 
skutečností nastane dříve 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 119.19 
„Výměna plynových nebo kombinovaných sporáků v bytových domech v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 03.01.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávky VZ 119.19 „Výměna plynových nebo kombinovaných sporáků v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0312/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 121.19 
„Provád ění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO  svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2063/RMObM-JIH/1822/16 

OVZ 

k usnesení č. 1965/RMOb-JIH/1822/33 
  
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 121.19 „Provádění stavebních prací v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření rámcové 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem PERPERIKON, s.r.o., Newtonova 783/15, 702 00 
Ostrava - Přívoz, IČO: 27859347, za nabídkovou cenu 249 Kč bez DPH za 1 hod. práce 
s dobou trvání rámcové smlouvy o dílo do 31.12.2020 nebo do dne převzetí jednotlivého 
plnění, jehož cena naplní v součtu s cenami již provedených a předaných jednotlivých plnění 
maximální výši celkového plnění 5 900 000 Kč bez DPH nejméně ve výši 99,5 %, podle toho, 
která z těchto skutečností nastane dříve 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 121.19 
„Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 03.01.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce VZ 121.19 „Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0315/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 126.19 „Zajišt ění 
úklidu ve spole čných prostorách bytových dom ů a nebytových objekt ů v majetku 
SMO svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2064/RMObM-JIH/1822/16 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 126.19 „Zajištění 
úklidu ve společných prostorách bytových domů a nebytových objektů 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 
  

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
4. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
5. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 126.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy na zajištění úklidu u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 27.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0081/19 
Dodatek č. 1 na VZ 49.19 „Vybudování parkovacích stání 
na ul. V. Ji řikovského/Kaminského, D r. Martinka, Aviatik ů a Patrice Lumumby, lokalita 
č. 1 – ul. V. Ji řikovského/Kaminského” 
  
Usnesení číslo: 2065/RMObM-JIH/1822/16 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0632/2019/INV ze dne 02.07.2019 
se zhotovitelem MDS Ostrava s.r.o., Valašská 33/19, 709 00 Ostrava, IČO: 03459209 
na realizaci VZ 49.19 na stavbu „Vybudování parkovacích stání 
na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martinka, Aviatiků a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 –
ul. V. Jiřikovského/Kaminského” v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového 
rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu dodatečných a neprováděných prací. 
Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, 
se zvyšuje konečná cena díla 2 305 095,55 Kč bez DPH na tuto zakázku o částku 252 042,57 
Kč bez DPH na částku 2 557 138,12 Kč bez DPH 

  
2) rozhodla 
  

o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit 
termín provedení díla o 10 kalendářních dnů na 100 kalendářních dnů.  

  
3) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0632/2019/INV na realizaci VZ 49.19 na stavbu 
„Vybudování parkovacích stání na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martinka, Aviatiků 
a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 – ul. V. Jiřikovského/Kaminského” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 10.01.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0082/19 
Sáňkovací kopec, plocha mezi ulicemi P. Lumumby a Kosm onaut ů - dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 2066/RMObM-JIH/1822/16 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0944/2019/INV ze dne 30.09.2019 

na veřejnou zakázku “Sáňkovací kopec, plocha mezi ulicemi P. Lumumby a Kosmonautů” 
se zhotovitelem KOMA Trade CZ - EU, s.r.o., č.p. 886, 739 94 Vendryně, IČO: 26863278. 
Dodatkem č. 2 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku -33 750,00 Kč bez DPH na 
872 993,64 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu 
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2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 2 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 10.01.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0083/19 
Náměstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor Hrab ůvka - Dodatek č. 5 
  
Usnesení číslo: 2067/RMObM-JIH/1822/16 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S/0238/2019/INV na veřejnou zakázku “Náměstí 
Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka” se zhotovitelem Zlínstav a.s., IČO 28315669, se sídlem 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 
3 664,00 Kč bez DPH na částku 77 821 956,15 Kč bez DPH (částka včetně DPH 
94 164 566,94 Kč), a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu 
nerealizace některých prací a realizace nových prací nutných k dokončení této zakázky 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 5 
ke Smlouvě o dílo č. S/0238/2019/INV na veřejnou zakázku “Náměstí Ostrava-Jih, veřejný 
prostor Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0048/19 
Změny v komisích 
  
Usnesení číslo: 2068/RMObM-JIH/1822/16 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) ruší 
  

komisi pro otevřenou radnici, informační technologie a vztahů s veřejností ke dni 31.12.2019 

  
2) odvolává 
  

1. předsedu komise pro otevřenou radnici, informační technologie a vztahů s veřejností 
Ing. Michala Breškovce 
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2. členy komise pro otevřenou radnici, informační technologie a vztahů s veřejností: 
Mgr. Radima Ivana 
Mgr. Zlatu Klenkovou 
Jakuba Křikalu 
Mgr. Ondřeje Sýkoru 
Bc. Elišku Ulehlovou 
Jana Vavroše 
Ing. Martinu Vavříkovou 
Ing. Marka Vysockého 

ke dni 31.12.2019 

  
3) zřizuje 
  

komisi proti kriminalitě s počtem 9 členů s účinností od 01.01.2020 

  
4) jmenuje 
  

1. předsedu komise proti kriminalitě:  JUDr. Ondřeje Ručku 

2. členy komise proti kriminalitě: 
Daniela Faturu 
Ing. Marka Vysockého 
Mgr. Zlatu Klenkovou 
Ing. Svatavu Huťkovou 
Mgr. Ondřeje Sýkoru 
Jana Vavroše 
Ing. Martinu Vavříkovou 
Mgr. Viktora Panušku 

s účinností od 01.01.2020 

  
5) odvolává 
  

1. Ing. Svatavu Huťkovou z funkce předsedy komise pro bezpečnost, proti kriminalitě, 
pro sport  a volný čas 
2. Mgr. Viktora Panušku z členství v komisi pro bezpečnost, proti kriminalitě, pro sport 
a volný čas 

ke dni 31.12.2019 
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6) mění 
  

název komise pro bezpečnost, proti kriminalitě, pro sport a volný čas na sportovní komisi 
s účinností od 01.01.2020 

  
7) jmenuje 
  

1. Mgr. Radima Ivana předsedou sportovní komise 
2. Jakuba Křikalu členem sportovní komise 

s účinností od 01.01.2020 

  
8) schvaluje 
  

obsahovou náplň: 
1. sportovní komise dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
2. komise proti kriminalitě dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

s účinností od 01.01.2020 

  
 

(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0022/19  
Vyhlášení výb ěrového řízení na pozici ředitele Technických služeb Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2069/RMObM-JIH/1822/16 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vyhlašuje 
  

výběrové řízení na pozici ředitele Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 66739331, dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

tajemníkovi úřadu městského obvodu zajistit zveřejnění vyhlášeného výběrového řízení a 
zajistit všechny činnosti související s jeho průběhem 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 16.04.2020
 tajemník 
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(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0023/19 
Změna organiza čního řádu a stanovení po čtu zam ěstnanc ů 
  
Usnesení číslo: 2070/RMObM-JIH/1822/16 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

usnesení č. 1339/RMOb-JIH/1822/23 ze dne 18.07.2019 v části 3, dnem 01.01.2020 

  
2) schvaluje 
  

zrušení oddělení sociálních služeb v rámci odboru sociální péče Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 59, a to dnem 01.01.2020 

  
3) schvaluje 
  

zřízení dvou funkčních míst v rámci odboru bytového a ostatního hospodářství Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 46, a to 
s účinností 01.01.2020 

  
4) schvaluje 
  

zrušení dvou funkčních míst v rámci odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 26, a to s účinností 01.01.2020 

  
5) stanoví 
  

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih na 308 s účinností od 01.01.2020 

  
6) schvaluje 
  

změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a jeho Příloh č. 2 a 3 
dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2020 

  
7) ukládá 
  

schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
a provést všechna související personální opatření 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 01.01.2020
 tajemník 
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(zn. předkl.) 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č.1917/RMOb-JIH/1822/33, ze dne 28.11.2019, bod 1) 
rozhodla 
 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) chybné znění 
  

o uvolnění pozastávky ze smlouvy o dílo ag.č. S/0484/2018/OBH ze dne 14.05.2018 ve výši 
2 950 Kč a pozastávky ze smlouvy o dílo ag.č. S/0493/2018/OBH ze dne 14.05.2018 ve výši 
3 200 Kč, Lence Jerakasové, IČO 63307111, se sídlem Záhumenní 2226/82, 708 00 Ostrava-
Poruba, dle důvodové zprávy 

  
2) správné znění 
  

o uvolnění pozastávky ze smlouvy o dílo ag.č. S/0494/2018/OBH ze dne 14.05.2018 ve výši 
2 950 Kč a pozastávky ze smlouvy o dílo ag.č. S/0493/2018/OBH ze dne 14.05.2018 ve výši 
3 200 Kč, Lence Jerakasové, IČO 63307111, se sídlem Záhumenní 2226/82, 708 00 Ostrava-
Poruba, dle důvodové zprávy 

  
 

 


