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 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 25.04.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0779/RMOb-JIH/1822/16 OFR/RMOb/00
28/19 

Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého 
majetku městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0780/RMOb-JIH/1822/16 OFR/RMOb/00
29/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 17/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0781/RMOb-JIH/1822/16 OSR/RMOb/00
11/19 

Přijetí dotace MSK, uzavření smlouvy a 
předfinancování projektu - Ozdravný pobyt pro děti 
předškolního věku Základní školy a mateřské školy 
Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. 

0782/RMOb-JIH/1822/16 SOC/RMOb/00
20/19 

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních 
služeb - plnění usnesení č. 0234/7 

0783/RMOb-JIH/1822/16 OPVO/RMOb/0
017/19 

Kontrola plnění úkolů z usnesení RMOb 
k 31.03.2019 

0784/RMOb-JIH/1822/16 INV/RMOb/002
5/19 

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

0785/RMOb-JIH/1822/16 OHS/RMOb/00
09/19 

Návrh na schválení 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 z II. části oddílu B těchto Zásad 

0786/RMOb-JIH/1822/16 ODK/RMOb/00
33/19 

Smlouva o zajištění zimní údržby místních 
komunikací na území MOb Ostrava-Jih pro zimní 
období 2019-2020 v zóně č. 6 (Výškovice) 
společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

0787/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/00
92/19 

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

0788/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/01
11/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč – Spolek 
„Klíčenka pro záchranu“ 

0789/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/01
12/19 

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací, 
které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho 
působnosti ve školství a kultuře. 

0790/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/01
13/19 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu 
do fondu investic PO 

0791/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/01
14/19 

Odvod finančních prostředků z fondů investic 
příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele 

0792/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/01
16/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové 
organizace 

0793/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/00
51/19 

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih 
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0794/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/01
17/19 

Souhlas s přijetím daru pro Kulturní zařízení 
Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci 

0795/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/01
15/19 

Jmenování člena školské rady při Základní škole 
a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvkové organizace 

0796/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/00
97/19 

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení 
na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizace 

0797/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/00
98/19 

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení 
na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 
a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace 

0798/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/00
99/19 

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení 
na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvkové organizace 

0799/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/00
95/19 

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení 
na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizace 

0800/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/01
00/19 

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení 
na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizace 

0801/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/01
18/19 

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

0802/RMOb-JIH/1822/16 OBH/RMOb/01
07/19 

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

0803/RMOb-JIH/1822/16 OBH/RMOb/00
97/19 

Výpověď ze společného nájmu bytu 

0804/RMOb-JIH/1822/16 OBH/RMOb/00
84/19 

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

0805/RMOb-JIH/1822/16 OBH/RMOb/01
01/19 

Pronájem bytu a podání výpovědi ze společného 
nájmu bytu 

0806/RMOb-JIH/1822/16 OBH/RMOb/00
87/19 

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

0807/RMOb-JIH/1822/16 OBH/RMOb/00
86/19 

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

0808/RMOb-JIH/1822/16 OBH/RMOb/01
04/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

0809/RMOb-JIH/1822/16 OBH/RMOb/01
06/19 

Pronájem bytů neziskové organizaci - Armáda 
spásy v České republice, z.s. 

0810/RMOb-JIH/1822/16 OBH/RMOb/01
05/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ulici Horní 1492/55, O.-Hrabůvka 
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0811/RMOb-JIH/1822/16 OBH/RMOb/00
99/19 

Ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
v budově na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-
Hrabůvka výpovědí 

0812/RMOb-JIH/1822/16 OBH/RMOb/00
96/19 

Souhlas s podnájmem části prostor sloužících 
podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-
Hrabůvka 

0813/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
53/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. V. Košaře 

0814/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
32/19 

Změna nájemní smlouvy na pronájem parkovacího 
stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina 
u Ostravy 

0815/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
62/19 

Stanovisko k vydržení části pozemku u rodinného 
domu na ulici Zimmlerova 2028/17 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

0816/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
41/19 

Výpůjčka částí pozemků v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Aviatiků 

0817/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
56/19 

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

0818/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
42/19 

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

0819/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
57/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti, pro k. ú. 
Dubina u Ostravy 

0820/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
45/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Venclíkova 

0821/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/00
39/18 

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

0822/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
59/19 

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

0823/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
50/19 

Stanovisko k vydržení pozemku u bytového domu 
na ulici Edisonova 497/76 v k. ú. Hrabůvka 

0824/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
61/19 

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku 
příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-
Jih 

0825/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
06/19 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická 

0826/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
54/19 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova 

0827/RMOb-JIH/1822/16 OVZ/RMOb/01
00/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 37.19 „Výměna 
PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. 
Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 1. etapa” 

0828/RMOb-JIH/1822/16 OVZ/RMOb/01
02/19 

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 33.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Přechod pro chodce 
ul. Jugoslávská č. 23 a č. 40, Ostrava-Zábřeh” 
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0829/RMOb-JIH/1822/16 OSK/RMOb/01
19/19 

Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Mateřské 
školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 
27, příspěvkové organizace 

0830/RMOb-JIH/1822/16 OFR/RMOb/00
30/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 18/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0831/RMOb-JIH/1822/16 OPVO/RMOb/0
021/19 

Obsahová náplň Komise bytové, revokace 

0832/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
69/19 

Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Kpt. Vajdy 

0833/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
64/19 

Pronájem budovy bez č. p. / č. ev. v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Čujkovova 

0834/RMOb-JIH/1822/16 OBH/RMOb/01
08/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na 
realizaci stavby “Zateplení střešní konstrukce na 
bytovém domě, ul Horní č.p. 679, Ostrava-
Hrabůvka” 

0835/RMOb-JIH/1822/16 ODK/RMOb/00
34/19 

Návrh na uzavření smlouvy o dílo za účelem 
zpracování Strategického plánu rozvoje systému 
zeleně pro městský obvod Ostrava-Jih 

0836/RMOb-JIH/1822/16 OMJ/RMOb/01
66/19 

Stanovisko k pronájmu části nesvěřeného pozemku 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Jiřího Herolda 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název 

 OVZ/RMOb/00
93/19 

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

 OMJ/RMOb/01
65/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemků v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita ulice Čujkovova 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0028/19 
Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0779/RMOb-JIH/1822/16 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
aktualizaci odpisového plánu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 10.05.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0029/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 17/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0780/RMOb-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) 
- sníží běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5901 o 397 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 2, § 6330, pol. 5347, UZ 3500, ORG 604 o 397 tis. Kč 

b) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121 o 16 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 16 tis. Kč 

c) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121,ORG 0400250000000 o 508 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171 o 250 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400166000000 o 758 tis. Kč 
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d) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, pol. 2451 o 1 440 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6330, pol. 5347 o 461 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 979 tis. Kč 

e) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, UZ 103x33063 o 1 058 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG 304 o 1 058 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, ORG 0400277000000 o 1 000 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 978 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121,ORG 0400212000000 o 978 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 144 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171, ORG 0400269000000 o 139 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 6121, ORG 0400273000000 o 5 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 02.05.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 (zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0011/19 
Přijetí dotace MSK, uzavření smlouvy a předfinancování projektu - Ozdravný pobyt 
pro děti předškolního věku Základní školy a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p.o. 
  
Usnesení číslo: 0781/RMOb-JIH/1822/16 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu “Ozdravné 
pobyty pro děti předškolního věku ŽPZ/04/2018” pro Ozdravný pobyt pro děti předškolního 
věku Základní školy a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. 
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2) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu 
“Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku ŽPZ/04/2018” s poskytovatelem dotace 
Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, 
na spolufinancování projektu Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní školy 
a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B,p.o. dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje zajistit plnění dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 28.06.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 
4) souhlasí 

  
s předfinancováním projektu “Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní školy 
a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, o.p.” ve výši 172 tis. Kč v roce 2019 
z rozpočtu městského obvodu (ORJ 07) dle důvodové zprávy 

  
5) ukládá 

  
odboru školství a kultury zajistit plnění dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 31.05.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 

 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0020/19 
Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 
  
Usnesení číslo: 0782/RMOb-JIH/1822/16 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách za období od 01.01.2019 do 31.03.2019 

  
 (zn. předkl.) 

OPVO/RMOb/0017/19 
Kontrola plnění úkolů z usnesení RMOb k 31.03.2019 
  
Usnesení číslo: 0783/RMOb-JIH/1822/16 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu plnění úkolů z usnesení s tím, že: 

a) úkoly z usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se ponechávají ve sledování 

b) úkoly z usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu jsou splněny a vyřazují se z dalšího 
sledování 

  
 (zn. předkl.) 

INV/RMOb/0025/19 
Dodatek č. 2 k SOD - VZ 76.18 - Rekonstrukce pavilonu tělocvičny ZŠ Srbská 2, 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0784/RMOb-JIH/1822/16 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. agendové S/1034/2018/INV ze dne 15.10.2018 
se zhotovitelem JVAgro Morava  s. r. o., Meziříčská 2304, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO 268 26 411  na akci VZ 76.18 Zateplení tělocvičny ZŠ Srbská 2, Ostrava-Jih. Na základě 
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje 
konečná cena o 1 464 651,82 Kč bez DPH na částku 10 787 117,10 Kč bez DPH 

  
2) rozhodla 

  
o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku z SOD prodloužit termín 
provedení díla o 13 kalendářních dnů na 138 kalendářních dnů 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 ke SOD  

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru investičního 

 

 (zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0009/19 
Návrh na schválení 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 z II. části oddílu B těchto Zásad 
  
Usnesení číslo: 0785/RMOb-JIH/1822/16 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského 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 10/33 
  

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 z II. části oddílu B těchto Zásad a zadat zakázku na dodávku software včetně technické 
podpory pro Stavební úřad a Silniční správní úřad společnosti VITAsoftware s.r.o., se sídlem 
Praha 6, Na Beránce 57/2, PSČ 160 00, IČO 610 60 631 

  
 (zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0033/19 
Smlouva o zajištění zimní údržby místních komunikací na území MOb Ostrava-Jih 
pro zimní období 2019-2020 v zóně č.6 (Výškovice) společností Ostravské městské 
lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 0786/RMOb-JIH/1822/16 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na zajištění zimní údržby místních komunikací na území MOb Ostrava-Jih 
pro zimní sezónu 2019/2020 v zóně č.6 (Výškovice) se společností Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava, IČ: 25816977 

  
 zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0092/19 
Oznámení volných dnů pro žáky základních škol zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0787/RMOb-JIH/1822/16 

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/0111/19 
Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč – Spolek „Klíčenka pro záchranu“ 
  
Usnesení číslo: 0788/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neposkytnutí finančního daru 20 000 Kč - Spolek “Klíčenka pro záchranu”, Výškovická 
634/190, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 061 90 642 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0112/19 
Rozbory hospodaření příspěvkových organizací, které byly zřízeny statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti 
ve školství a kultuře. 
  
Usnesení číslo: 0789/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
hospodaření za rok 2018 příspěvkových organizací, které byly zřízeny statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře, výši 
zlepšených hospodářských výsledků hospodaření dosažených těmito příspěvkovými 
organizacemi za rok 2018 a návrhy na rozdělení zlepšených výsledků hospodaření dle tabulky 
č. 1 (příloha zápisu z jednání rozborové komise) 

  
2) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí výsledky hospodaření a  návrhy 
na rozdělení dosažených zlepšených výsledků hospodaření za rok 2018 příspěvkových 
organizací, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře dle tabulky č. 1 (příloha zápisu z jednání 
rozborové komise) 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0113/19 
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic PO 
  
Usnesení číslo: 0790/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s převodem finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic 
Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0114/19 
Odvod finančních prostředků z fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu 
zřizovatele 
  
Usnesení číslo: 0791/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) ukládá 

  
odvod finančních prostředků z fondů investic Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci ve výši 400 tis. Kč,  Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizaci  ve výši 400 tis. Kč, Základní škole 
a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,  Horymírova 100, příspěvkové organizaci ve výši 
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400 tis. Kč, Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové 
organizaci  ve výši 400 tis. Kč, Základní škole a mateřské škole Emilie Lukášové, Ostrava-
Hrabůvka,  Klegova 29, příspěvkové organizaci  ve výši 400 tis. Kč, do rozpočtu zřizovatele 
dle důvodové zprávy. 

  
 Vyřizuje: Výše uvedené příspěvkové organizace, T: 15.05.2019
 ředitelé PO 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0116/19 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0792/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, 
v celkové hodnotě  280 000 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 

  
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Jarmila Krejčová, T: 14.06.2019
 předseda likvidační komise 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0051/19 
Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0793/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených 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 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0117/19 
Souhlas s přijetím daru pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 0794/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru v hodnotě 200 000 Kč do vlastnictví Kulturního zařízení Ostrava-
Jih, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0115/19 
Jmenování člena školské rady při Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0795/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
Mgr. Hanu Štanglerovou členem školské rady při Základní škole a mateřské škole  Ostrava-
Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0097/19 
Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 0796/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
konkurzní komisi pro konkurzní řízení  na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace v tomto složení: 

1) předseda komise  
Mgr. Dagmar Hrabovská, zástupce zřizovatele 

2) členové komise 
PaedDr. Ivona Klímová, MBA, zástupce zřizovatele 
Mgr. Jiří Crhonek, zástupce ČŠI 
PhDr. Libuše Josieková, zástupce KÚ 
Ing. Lenka Zaorálková, zástupce pedagogických pracovníků školy 
Mgr. Petra Prokopová, zástupce školské rady 
Mgr. Libuše Přikrylová, MBA, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti 
školství 
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 zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0098/19 
Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 
29, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0797/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
konkurzní komisi pro konkurzní řízení  na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 
a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové 
organizace v tomto složení: 

1) předseda komise 
Mgr. Dagmar Hrabovská, zástupce zřizovatele 

2) členové komise 
PaedDr. Ivona Klímová, MBA, zástupce zřizovatele 
Mgr. Jiří Crhonek, zástupce ČŠI 
PhDr. Libuše Josieková, zástupce KÚ 
Mgr. Václav Vávra, zástupce pedagogických pracovníků školy 
Mgr. Lenka Jeřábková, zástupce školské rady 
Mgr. Libuše Přikrylová, MBA, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti 
školství 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0099/19 
Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 0798/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
konkurzní komisi pro konkurzní řízení  na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace v tomto složení: 

1) předseda komise 
Mgr. Dagmar Hrabovská, zástupce zřizovatele 
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2) členové komise 
PaedDr. Ivona Klímová, MBA, zástupce zřizovatele 
Mgr. Jan Szotkowski, zástupce ČŠI 
PhDr. Libuše Josieková, zástupce KÚ 
Mgr. Marek Jakš, zástupce pedagogických pracovníků školy 
Ing. Michal Domašík, zástupce školské rady 
Mgr. Radka Hanusová, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0095/19 
Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 0799/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
konkurzní komisi pro konkurzní řízení  na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace v tomto složení: 

1) předseda komise 
Mgr. Dagmar Hrabovská, zástupce zřizovatele 

2) členové komise 
PaedDr. Ivona Klímová, MBA, zástupce zřizovatele 
Mgr. Jiří Crhonek, zástupce ČŠI 
PhDr. Libuše Josieková, zástupce KÚ 
Mgr. Eva Kaucká, zástupce pedagogických pracovníků školy 
Eva Mohamed, zástupce školské rady 
Mgr. Libuše Přikrylová, MBA, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti 
školství 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0100/19 
Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0800/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
konkurzní komisi pro konkurzní řízení  na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace v tomto složení: 
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1) předseda komise 
Mgr. Dagmar Hrabovská, zástupce zřizovatele 

2) členové komise 
PaedDr. Ivona Klímová, MBA, zástupce zřizovatele 
Bc. Alena Žáková, zástupce ČŠI 
PhDr. Libuše Josieková, zástupce KÚ 
Lenka Konečná, zástupce pedagogických pracovníků školy 
Mgr. Libuše Přikrylová, MBA, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti 
školství 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0118/19 
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 0801/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvkové organizace, do projektu v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II“ 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0107/19 
Souhlas s umístěním informační tabule na sloupu objektu na ulici Čujkovova 40a,  
O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 0802/RMOb-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
neudělit souhlas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, 
s umístěním informační tabule o rozměrech 50 cm x 80 cm na sloup osvětlení objektu umístěný 
před hlavním vstupem do objektu č. p. 3165, který je součástí pozemku p.č.st. 6495 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, a to maximálně 
po dobu trvání smluvního vztahu a za splnění technických podmínek uvedených v důvodové 
zprávě 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0097/19 
Výpověď ze společného nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0803/RMOb-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o podání výpovědi ze společného nájmu bytu č. 3 nacházejícího se ve X. nadzemním podlaží 
budovy s číslem popisným XXX, adresní místo Václava Jiřikovského XXXXX, obec Ostrava, 
která je součástí pozemku parcelní č. XXX v katastrálním území Dubina u Ostravy, podle ust. 
§ 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, dle důvodové zprávy 

1. XXXXX  XXXX, nar. XXXX, bytem Václava Jiřikovského XXXX Ostrava-XXXXX 
  
2. XXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem Václava Jiřikovského XXXX, Ostrava-XXXXX 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0084/19 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 0804/RMOb-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 09.05.2019, dle 
důvodové zprávy 

Zlepšovatelů XXXXX, 1+2, standard, č. b  X 
XXXXXX, nar. XXXXXX, Zlepšovatelů XXXX, Ostrava-Hrabůvka 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0101/19 
Pronájem bytu a podání výpovědi ze společného nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0805/RMOb-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o pronájmu bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle 
důvodové zprávy 
Volgogradská 2423/72, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 6 - XXXXXXXXX, 
nar. XXXXX, Svornosti XXXX, Ostrava-Zábřeh 

2. o podání výpovědi ze společného nájmu bytu  podle ust. § 2291 odst. 1,2 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 
XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXX a XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXX, Františka 
Formana XXXXX, Ostrava-Dubina, č. b. XX 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0087/19 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu 
bytu ze zákona 
  
Usnesení číslo: 0806/RMOb-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 30.04.2019, dle důvodové zprávy 
Dr. Šavrdy XXXXX, 0+2, standard, č. b. XXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXX, Dr. Šavrdy XXXXX, Ostrava-Bělský Les 

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 01.05.2019, dle 
důvodové zprávy 
Dr. Šavrdy XXXXX, 0+2, standard, č. b. XX 
XXXXXXX, nar. XXXXXX, Dr. Šavrdy XXXXXX, Ostrava-Bělský Les 

  
 zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0086/19 
Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0807/RMOb-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. 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 
katastrální území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Svornosti XXXXX, obec Ostrava na dobu 
určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu s XXXXX XXXX, nar. XXXXX , 
Svornosti XXXXXX, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

2. o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícím se v X. nadzemním podlaží stavby, 
č.p. XX, která je součástí pozemku parcelní č. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrální 
území Dubina u Ostravy, adresní místo Vlasty Vlasákové XXXX, obec Ostrava s XXXXX 
XXXXX, nar. XXXXX , Vlasty Vlasákové XXXX, Ostrava-Bělský Les a trvá na vyklizení 
bytu, dle důvodové zprávy 

3. o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícím se v X. nadzemním podlaží stavby, 
č.p. XX, která je součástí pozemku parcelní č. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrální 
území Dubina u Ostravy, adresní místo Václava Košaře XXXX, obec Ostrava s XXXXXX
XXXXXXX, nar. XXXXXX, Václava Košaře XXXX, Ostrava-Dubina a trvá na vyklizení 
bytu, dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0104/19 
Pronájem bytů výběrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 0808/RMOb-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

1) Jubilejní 359/62, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 2 - XXXXX, nar. XXXXX, 
Velflíkova XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

2) Edisonova 377/15, Ostrava-Hrabůvka, 0+2, standard, č. b. 12 – XXXXX XXX, nar. 
XXXXX, Provaznická XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

3) Vlasty Vlasákové 966/2, Ostrava-Běský Les, 1+2, standard, č. b. 13 - XXXXX, nar. 
XXXXX, Dr. Šavrdy XXXXX, Ostrava-Bělský Les 

4) Bedřicha Václavka 1019/3, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 13 - XXXXX, nar. 
XXXXX, Jubilejní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

5) Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 64 – XXXXX XXX, nar. 
XXXXX, Svornosti XXXX, Havířov-Město 

6) Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 8 - XXXXX, nar. XXXXX, 
Karpatská XXXXX, Ostrava-Zábřeh 

7) Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 7 – XXXXX XXXXX, nar. 
XXXXX, Opavská XXXXXX, Ostrava-Poruba 

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

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0106/19 
Pronájem bytů neziskové organizaci - Armáda spásy v České republice, z.s. 
  
Usnesení číslo: 0809/RMOb-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o pronájmu 

1. bytu č. 4 sestávajícího z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním 
podlaží stavby č.p. 1719, která je součástí pozemku parcelní č. st. 2184 - zastavěná plocha 
a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1719/31, 
obec Ostrava, neziskové organizaci - Armáda spásy v České republice, z.s., IČ 40613411, 
se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00  Praha 5 - Stodůlky, zastoupené ředitelkou sociální 
služby Prevence bezdomovectví Ostrava, Mgr. Marcelou Stryjovou, na dobu určitou –
12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o nájmu bytu, za smluvní nájemné ve výši 
60 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu + nájemné za zařizovací předměty bytu, 
náklady spojené s pronájmem bytu v době jeho neobsazení podnájemcem ponese 
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 
2. bytu č. 19 sestávajícího z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 
2. nadzemním podlaží stavby č.p. 1719, která je součástí pozemku parcelní č. st. 2184 -
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Čujkovova 1719/31, obec Ostrava, neziskové organizaci - Armáda spásy v České 
republice, z.s., IČ 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00  Praha 5 - Stodůlky, 
zastoupené ředitelkou sociální služby Prevence bezdomovectví Ostrava, Mgr. Marcelou 
Stryjovou, na dobu určitou - 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o nájmu bytu, 
za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu + nájemné 
za zařizovací předměty bytu, dle důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 

  
1. úpravu vzorového znění smlouvy o nájmu bytu s neziskovou organizací VZOR NS 06 
2. vzorový dodatek ke smlouvě o nájmu bytu s neziskovou organizací VZOR DOD 05 

ve znění příloh tohoto materiálu, dle důvodové zprávy 

  
3) svěřuje 

  
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s čl. 7 odst. 9 písm. u) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, odboru bytového a ostatního hospodářství 
rozhodování o uzavírání vzorových dodatků ke smlouvám o nájmu bytů ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih uzavíraných 
s právnickou osobou (neziskovou organizací) VZOR DOD 05 na dobu určitou - nejdéle na 
12 měsíců, dle důvodové zprávy 

  
4) zmocňuje 

  
1. vedoucího oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství 
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3. vedoucího oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor odboru bytového a 
ostatního hospodářství 

k podpisu vzorových dodatků ke smlouvám o nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih uzavíraných s právnickou osobou 
(neziskovou organizací) VZOR DOD 05, dle tohoto usnesení, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0105/19 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici Horní 1492/55, O.-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0810/RMOb-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 58,68 m2 v objektu č. p. 1492, který 
je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-
Hrabůvka, společnosti Zlínstav a.s., IČO 28315669, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, 
a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 01.05.2019 do dne bezprostředně následujícím 
po dni předání a převzetí stavby “Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka”, s výší 
nájemného 5 555 Kč/měsíčně, za účelem zajištění zázemí pro vedení stavby, ve znění přílohy 
č. 2, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0099/19 
Ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově na ul. Velflíkova 385/14, 
Ostrava-Hrabůvka výpovědí 
  
Usnesení číslo: 0811/RMOb-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
výpověď ze dne 01.04.2019 podanou nájemcem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
č. p. 385, stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p. č. st. 340 v k. ú. 
Hrabůvka, adresní místo Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka, o celkové výměře 127,96 m², 
společností AXAD s.r.o., IČO 25817345, se sídlem Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka, 
která prostor užívá na základě nájemní smlouvy č. 2/b/014/919/07 ze dne 10.09.2007, ve znění 
dodatků, dle důvodové zprávy 
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2) rozhodla 

  
nezveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání uvedeného v bodě 1, z důvodu 
plánované rekonstrukce výše specifikovaného objektu, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0096/19 
Souhlas s podnájmem části prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Horní 
1492/55, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0812/RMOb-JIH/1822/16 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
udělit souhlas s podnájmem části prostor sloužících podnikání o výměře 200,73 m², v objektu 
č. p. 1492, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 1800/9 v k. ú. 
Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, pro spolek Rodinné centrum Kukačka, 
z. s., IČO 04965957, se sídlem Jarkovská 338/9, Proskovice, 724 00 Ostrava, za účelem 
provozovat rodinné centrum, a to za stejných podmínek a nejdéle po dobu trvání nájemního 
vztahu s nájemcem předmětných prostor, společností Chutě života s.r.o., IČO 24813753, 
se sídlem Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0153/19 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře 
  
Usnesení číslo: 0813/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku parc. č. 75/28 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2, v k. ú. 
Dubina u Ostravy, za účelem užívání stávajícícího přístupového chodníku k nebytovému 
prostoru v obytném domě, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle zákresu 
snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0132/19 
Změna nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu  
v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0814/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít s DXXXXX PXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dodatek 
č. 2 ke Smlouvě č. 32/54/04/2013 o nájmu nebytového prostoru - kryté stání ze dne 02.09.2013 
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ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu, a to s účinností od 01.05.2019 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0162/19 
Stanovisko k vydržení části pozemku u rodinného domu na ulici Zimmlerova 2028/17 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0815/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k vydržení vlastnického práva k části pozemku p.p.č. 270/1 ostatní 
plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou o předpokládané výměře 90 m², který je užíván 
jako oplocená zahrada u domu č.p. 2028, který je součástí pozemku p.č.st. 2759 zastavěná 
plocha a nádvoří dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0141/19 
Výpůjčka částí pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků 
  
Usnesení číslo: 0816/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vypůjčit části pozemků p.p.č. 462/2 zahrada o výměře 1386 m² a p.p.č. 467/1 zahrada o výměře 
435 m² v k. ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků, společnosti Základní škola logopedická s.r.o., 
IČO 253 69 474, se sídlem Paskovská 65/92, Hrabová, 720 00 Ostrava, za účelem užívání jako 
oplocené zahrady u školského zařízení, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0156/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na částech 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Podhájí 
  
Usnesení číslo: 0817/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění stavby vodovodní přípojky v předpokládané délce 
cca 6,35 bm a splaškové kanalizační přípojky v předpokládané délce cca 12,02 bm v rámci 
stavby pod názvem „Novostavba RD na pozemku parc. č. 918/2, 918/3 a st. 1640, k. ú. 
Hrabůvka“, pod povrchem částí pozemku p.p.č. 931 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro 
stavebníka XXXXXXXXX, bytem Mitušova XXXXXXX Ostrava-XXXXX, je platný 
do 30.04.2021 
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2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemku p.p.č. 931 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění vodovodní přípojky 
v předpokládané délce cca 6,35 bm a splaškové kanalizační přípojky v předpokládané délce cca 
12,02 bm pod povrchem částí pozemku, ve prospěch nemovité věci - pozemku, jehož součástí 
bude stavba realizovaná pod názvem „Novostavba RD na pozemku parc. č. 918/2, 918/3 
a st. 1640, k.ú. Hrabůvka“ na pozemcích p.p.č. 918/2 zahrada, p.p.č. 918/3 zahrada a p.č.st. 
1640 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, které jsou ve vlastnictví XXXXXXX, bytem 
Mitušova XXXXXXX Ostrava-XXXXXXX, za úhradu 500 Kč + zákonná sazba DPH 
za každý i započatý bm vodovodní a splaškové kanalizační přípojky 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vodovodní přípojky a splaškové 
kanalizační přípojky, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.04.2021 uzavřít s vlastníkem pozemku, 
jehož součástí bude stavba realizovaná pod názvem „Novostavba RD na pozemku parc. č. 
918/2, 918/3 a st. 1640, k.ú. Hrabůvka“ na pozemcích p.p.č. 918/2 zahrada, p.p.č. 918/3 
zahrada a p.č.st. 1640 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, XXXXXXX, bytem 
Mitušova XXXXXX XXXXX-Hrabůvka, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0142/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Hasičská 
  
Usnesení číslo: 0818/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění telekomunikační optické sítě v předpokládané 
délce cca 3 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 278/17 ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Hrabůvka, v rámci stavby pod názvem „Optické připojení ELVAC a.s., Ostrava“, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00 Praha 4, je platný do 30.04.2021 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene  - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku 278/17 
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění telekomunikační optické sítě 
v předpokládané délce cca 3 bm pod povrchem části pozemku v rámci stavby pod názvem 
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„Optické připojení ELVAC a.s., Ostrava“, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic 
a.s., IČO 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, za úhradu 
stanovenou znaleckým posudkem na ocenění náhrady obvyklé v daném místě a čase za zřízení 
věcného břemene - služebnosti navýšenou o DPH v zákonné výši 

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

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.04.2021 uzavřít se společností T-Mobile 
Czech Republic a.s., IČO 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, 
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění 
přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0157/19 
Zřízení věcného břemene - služebnosti, pro k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0819/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  částem pozemků p.č. 71/57 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 71/58 ostatní plocha, zeleň a p.č. 71/85 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Dubina 
u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování veřejné 
telekomunikační sítě  v rozsahu dle geometrického plánu č. 445-163/2018, na dobu neurčitou 
za úplatu ve výši 46 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít  se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0145/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova 
  
Usnesení číslo: 0820/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat pozemek parc.č. 715/262 ostatní 
plocha, zeleň o výměře 36 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0039/18 
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina 
u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0821/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout: 

1. parkovací stání č. 14 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka 
Formana za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na 
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH 
měsíčně 

2. parkovací stání č. 18 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka 
Formana za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na 
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH 
měsíčně 

3. parkovací stání č. 20 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 199 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

4. parkovací stání č. 88 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka za 
účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0159/19 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0822/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  částem pozemků p.p.č. 287/1 ostatní plocha, jiná 
plocha, p.p.č. 287/4 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 287/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p.p.č. 287/28 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 287/31 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 293/2 ostatní 
plocha, neplodná půda, p.p.č. 995/47 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 995/69 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1005/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1447 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1448 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 4509 
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, 
provozování a udržování veřejné telekomunikační sítě  v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3447-65/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 116 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít  se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0150/19 
Stanovisko k vydržení pozemku u bytového domu na ulici Edisonova 497/76  
v k. ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0823/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k vydržení vlastnického práva k pozemku p.p.č. 215/34, zahrada (ZPF), 
v k. ú. Hrabůvka o výměře 95 m2, který je užíván jako oplocená zahrada u domu č.p. 497, který 
stojí na pozemku p.č.st. 472, zastavěná plocha a nádvoří, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0161/19 
Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0824/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací 
listině, a to u těch příspěvkových organizací, u kterých došlo ke změně hodnoty nemovitého 
majetku: 
Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, p.o. 
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, 
Klegova 29,p.o. 
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Klegova 27, p.o. ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského 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 28/33 
  

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0106/19 
Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická 
  
Usnesení číslo: 0825/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba domu Průkopnická 2222/18, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v osazení a ukotvení 12 ks předsazených zavěšených 
železobetonových lodžií situovaných ve 4 řadách do 3 sloupců o výměrách 3,74 x 1,5 m 
a 7,34 x 1,5 m na stávající fasádu bytového domu č.p. 2222 na pozemku p.č.st. 3441, 
umísťovaných nad povrchem částí pozemku p.p.č. 654/26, ostatní plocha, zeleň, v k. ú.  Zábřeh 
nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1, tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka Společenství vlastníků Průkopnická 2222/18, IČO: 25885740, se sídlem 
Průkopnická 2222/18, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 30.4.2021 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0154/19 
Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova 
  
Usnesení číslo: 0826/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru v rámci stavby pod názvem „Charitní dům sv. Zdislavy“ 
spočívajícím ve stavebních úpravách a změně užívání stavby č.p. 1357, bydlení, která je 
součástí pozemku p.č.st. 1471 ve vlastnictví stavebníka a dále ve zřízení parkovacích stání 
a zpevněných ploch, oplocení a okapového chodníku na části pozemku p.p.č. 458/57, zahrada 
(ZPF), svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, vše v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, ulice 
Jedličkova, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1, tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka Charita Ostrava, IČO: 44940998, se sídlem Kořenského 1323/17, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, je platný do 30.4.2021 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0100/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
37.19 „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 1455/34, 
Ostrava-Hrabůvka – 1. etapa” 
  
Usnesení číslo: 0827/RMOb-JIH/1822/16 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 
37.19 „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-
Hrabůvka – 1. etapa” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
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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. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 37.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 04.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0102/19 
Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 33.19 
Zpracování projektové dokumentace „Přechod pro chodce ul. Jugoslávská 
č. 23 a č. 40, Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 0828/RMOb-JIH/1822/16 

OVZ 

k usnesení č. 0641/RMOb-JIH/1822/13 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 33.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Přechod pro chodce ul. Jugoslávská č. 23 a č. 40, Ostrava-Zábřeh” 
podl § 127 odst. 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník 
zadávacího řízení 

  
2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 33.19 
Zpracování projektové dokumentace „Přechod pro chodce ul. Jugoslávská č. 23 a č. 40, 
Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 20.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0119/19 
Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, 
Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0829/RMOb-JIH/1822/16 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím neinvestiční dotace z operačního programu potravinové a materiální pomoci pro 
Mateřskou školu Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace dle 
důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0030/19 
Návrh rozpočtového opatření č. 18/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0830/RMOb-JIH/1822/16 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

Strana 31/33 
  

 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 968 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5166 o 968 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 02.05.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 (zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0021/19 
Obsahová náplň Komise bytové, revokace 
  
Usnesení číslo: 0831/RMOb-JIH/1822/16 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
své usnesení č. 0768/RMOb-JIH/1822/15  ze dne 18.04.2019, část schvaluje, bod 6. 

  
2) schvaluje 

  
obsahovou náplň Komise bytové dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0169/19 
Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kpt. Vajdy 
  
Usnesení číslo: 0832/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se vstupem a provedením stavby „Zpevnění povrchu přístupové komunikace na p.č. 654/62, 
ul. Kpt. Vajdy“ spočívajícím ve zpevnění vjezdu do garáže (stavba bez čp/če na pozemku 
p.č.st. 2110/18 zastavěná plocha a nádvoří, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih) 
umísťovaném na části pozemku p.p.č. 654/62 ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad  Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava- Jih, v rozsahu dle snímku, který je 
přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka XXXXXXXX  XXXXXX XXXXX      
XXXXXXXX   XXXXXXXXXX je platný do 30.04.2020 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0164/19 
Pronájem budovy bez č. p. / č. ev. v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 0833/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít s Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, smlouvu 
o nájmu nemovité věci, a to budovy bez č.p./č.ev., stojící na pozemku p.č.st. 4784 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 62 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ulice Čujkovova, 
za účelem užívání budovy pro sociální a provozní zabezpečení tržnice, na dobu určitou 
od 1.5.2019 do 30.4.2024 a ročním nájemným ve výši 13 667 Kč/rok ve znění přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0108/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci stavby “Zateplení střešní 
konstrukce na bytovém domě, ul Horní č.p. 679, Ostrava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 0834/RMOb-JIH/1822/16 

OBH 

k usnesení č. 0490/RMObM-JIH/1822/5 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele u veřejné zakázky 
na stavební práce “Zateplení střešní konstrukce na bytovém domě, ul. Horní č.p. 679, Ostrava-
Hrabůvka” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SDS Komplexní Stavby, 
s.r.o., Jiřího Herolda 1562/6, 700 30 Ostrava-Bělský Les, IČO: 28637232, za nabídkovou cenu 
947 045,90 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hopsodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce “Zateplení střešní konstrukce 
na bytovém domě, ul. Horní č.p. 679, Ostrava-Hrabůvka”, předat návrh smlouvy o dílo 
k podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih a zabezpečit všechny potřebné úkony 
u této veřejné zakázky na stavební práce 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 10.05.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0034/19 
Návrh na uzavření smlouvy o dílo za účelem zpracování Strategického plánu rozvoje 
systému zeleně pro městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0835/RMOb-JIH/1822/16 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení vyjímky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava – Jih a jim zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn, a to v oddílu B část II. těchto zásad, při zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souvislosti s vytvořením Strategického plánu rozvoje systému zeleně pro městský 
obvod Ostrava-Jih “Zelené cesty JIHu”, dle předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo za účelem zpracování Strategického plánu rozvoje systému zeleně 
pro městský obvod Ostrava-Jih “Zelené cesty JIHu” se zhotovitelem Ing. Pavlem Šimkem, 
IČ 13679129, Rybářská 401, 688 01, Uherský Brod, dle předloženého materiálu a jeho příloh 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0166/19 
Stanovisko k pronájmu části nesvěřeného pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Jiřího 
Herolda 
  
Usnesení číslo: 0836/RMOb-JIH/1822/16 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města pronajmout část nesvěřeného pozemku p.p.č. 371/91 
ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Jiřího Herolda, za účelem 
umístění a provozování restaurační zahrádky 

  
 

 


