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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 16.05.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0845/RMOb-JIH/1822/17 OFR/RMOb/00
33/19 

Návrh závěrečného účtu městského obvodu 
Ostrava-Jih za rok 2018 

0846/RMOb-JIH/1822/17 OFR/RMOb/00
31/19 

Návrh na schválení účetní závěrky městského 
obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 

0847/RMOb-JIH/1822/17 OFR/RMOb/00
32/19 

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-
Jih za období leden - březen 2019 

0848/RMOb-JIH/1822/17 OFR/RMOb/00
35/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 19/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0849/RMOb-JIH/1822/17 OFR/RMOb/00
36/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 20/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0850/RMOb-JIH/1822/17 OFR/RMOb/00
34/19 

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

0851/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
51/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Kulturního zařízení 
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

0852/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
36/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace 

0853/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
38/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové 
organizace 

0854/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
37/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové 
organizace 

0855/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
42/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové 
organizace 

0856/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
45/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace 

0857/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
35/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
Ostrava-Dubina, F. Formana 45, příspěvkové 
organizace 

0858/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
46/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 

0859/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
43/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace 

0860/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
44/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 
6B, příspěvkové organizace 
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0861/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
39/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizace 

0862/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
34/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvkové organizace 

0863/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
50/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvkové organizace 

0864/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
41/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
a mateřské školy Emilie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace 

0865/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
47/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, 
příspěvkové organizace 

0866/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
48/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvkové organizace 

0867/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
40/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvkové organizace 

0868/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
49/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvkové organizace 

0869/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
33/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizace 

0870/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
28/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Mateřské školy 
Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové 
organizace 

0871/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
30/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizace 

0872/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
26/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 
organizace 

0873/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
29/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Mateřské školy 
Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvkové 
organizace 

0874/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
31/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové 
organizace 

0875/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
25/19 

Účetní závěrka za rok 2018 Mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové 
organizace 
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0876/RMOb-JIH/1822/17 

 
OSK/RMOb/01
27/19 

 
Účetní závěrka za rok 2018 Mateřské školy 
Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové 
organizace 

0877/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
20/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - Uspořádání 
vzpomínkové akce připomínající 100 let 
od založení fotbalového klubu MFK Vítkovice 

0878/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
22/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - Klub 
českých velocipedistů Moravan, Ostrava-Hrabůvka, 
z. s. 

0879/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
21/19 

Poskytnutí finančního daru 15 000 Kč - Zážitkový 
den vodáckých dovedností pro žáky 9. tříd 
ZŠ Srbská, Rada rodičů při ZŠ Srbská 2, spolek 

0880/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
23/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - Účast HC 
VÍTKOVICE RIDERA na mezinárodním turnaji 
Super Challenge CCM 

0881/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
32/19 

Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-
Hrabová o poskytnutí bezplatného užívání SC 
Dubina 

0882/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
56/19 

Souhlas s přijetím finančního daru pro Základní 
školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkovou organizaci 

0883/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
58/19 

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

0884/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
59/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 
Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, 
Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace 

0885/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
57/19 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvkové organizaci 

0886/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
24/19 

Bezpečnost a kriminalita v městském obvodě 
Ostrava-Jih 

0887/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/00
34/19 

Program na poskytování peněžních prostředků 
z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského 
obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

0888/RMOb-JIH/1822/17 OSK/RMOb/01
62/19 

Dohoda o ukončení smluvního vztahu 

0889/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
63/19 

Souhlas se stavebním záměrem částí pozemku 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

0890/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/00
82/19 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova 

0891/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
71/19 

Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 

0892/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
75/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemků v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita ulice Čujkovova 

0893/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
70/19 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 
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0894/RMOb-JIH/1822/17 

 
OMJ/RMOb/01
91/19 

 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbě chatky v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita Při Hůře 

0895/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
76/19 

Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 

0896/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
77/19 

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

0897/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
90/19 

Souhlas s přenecháním užívání pronajatého 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká 

0898/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
52/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Husarova 

0899/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
83/19 

Záměr na pronájem garážového stání v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

0900/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
92/19 

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

0901/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
73/19 

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku 
příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je 
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-
Jih 

0902/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
85/19 

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

0903/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
88/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti 
v k.ú.Hrabůvka (1) 

0904/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
89/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka (2) 

0905/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
86/19 

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

0906/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
87/19 

Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Pavlovova 

0907/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
81/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Horní 

0908/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
72/19 

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

0909/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
35/19 

Záměr na pronájem pozemku, záměr prodeje 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 

0910/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
74/19 

Záměr na pronájem pozemku, záměr prodeje 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 

0911/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
68/19 

Záměr na výpůjčku částí pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 

0912/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
47/19 

Změna smlouvy o pachtu, pozemek v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická 

0913/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
78/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
a k. ú. Hrabůvka, ul. Horní x Plzeňská 



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 6/68 
  

 
0914/RMOb-JIH/1822/17 

 
OMJ/RMOb/01
82/19 

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

0915/RMOb-JIH/1822/17 OMJ/RMOb/01
84/19 

Záměr na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, náměstí SNP 

0916/RMOb-JIH/1822/17 OPVO/RMOb/0
020/19 

Svěření pravomoci starostovi, návrh zásad 

0917/RMOb-JIH/1822/17 OHS/RMOb/00
10/19 

Dodatek č. 19/2019 ke Smlouvě o výpůjčce 
a vzájemné spolupráci č.11/v/011/7/00 s Hasičským 
záchranným sborem Moravskoslezského kraje 

0918/RMOb-JIH/1822/17 INV/RMOb/002
8/19 

Rekonstrukce objektu sportovního areálu 
ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice - požadavek 
na zvýšení vedlejších rozpočtových nákladů 

0919/RMOb-JIH/1822/17 SOC/RMOb/00
21/19 

Žádost o finanční podporu projektu Setkávání 
u čaje 2019 

0920/RMOb-JIH/1822/17 SOC/RMOb/00
22/19 

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

0921/RMOb-JIH/1822/17 OSR/RMOb/00
14/19 

Souhlas s předložením projektu “Strategické 
dokumenty Ostrava-Jih” ke spolufinancování 
z Operačního programu Zaměstnanost 

0922/RMOb-JIH/1822/17 ODK/RMOb/00
31/19 

Žádost příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih o prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně 

0923/RMOb-JIH/1822/17 ODK/RMOb/00
36/19 

Účetní závěrka za rok 2018 příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih 

0924/RMOb-JIH/1822/17 OBH/RMOb/01
10/19 

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

0925/RMOb-JIH/1822/17 OBH/RMOb/01
13/19 

Uzavření smluv o ubytování 

0926/RMOb-JIH/1822/17 OBH/RMOb/01
09/19 

Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku 1.FK 
Ostrava JIH, z.s. v bytovém domě na ul. Letecká 
352/13, Ostrava-Hrabůvka 

0927/RMOb-JIH/1822/17 OBH/RMOb/01
19/19 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

0928/RMOb-JIH/1822/17 OBH/RMOb/01
20/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

0929/RMOb-JIH/1822/17 OBH/RMOb/01
21/19 

Návrh na zrušení “Vypořádacího fondu FRB” 
ke dni 30.06.2019 

0930/RMOb-JIH/1822/17 OBH/RMOb/01
22/19 

Pronájem bytové jednotky na ul. Klegova 1440/21, 
O.-Hrabůvka 

0931/RMOb-JIH/1822/17 OBH/RMOb/01
24/19 

Podání uchazeče o pronájem bytů formou 
výběrového řízení za smluvní nájemné ze dne 
17.04.2019 

0932/RMOb-JIH/1822/17 OBH/RMOb/01
15/19 

Nájemné za pronájem nebytových prostor, garáží 
a garážových stání v bytových domech 

0933/RMOb-JIH/1822/17 OVZ/RMOb/01
06/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 35.19 „Přírodovědná 
učebna v přírodě ZŠ Srbská, vč. opravy oplocení” 
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0934/RMOb-JIH/1822/17 

 
OVZ/RMOb/01
19/19 

 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 47.19 „Parkoviště 
ul. P. Lumumby” 

0935/RMOb-JIH/1822/17 OVZ/RMOb/01
08/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 09.19 
„Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby 
v Ostravě -Zábřehu” 

0936/RMOb-JIH/1822/17 OVZ/RMOb/01
11/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 41.19 „Výměna 
oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka” 

0937/RMOb-JIH/1822/17 OVZ/RMOb/01
13/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 42.19 „Oprava 
nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina” 

0938/RMOb-JIH/1822/17 OVZ/RMOb/01
03/19 

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

0939/RMOb-JIH/1822/17 OVZ/RMOb/01
16/19 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného 
DNS (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 
16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-
investorská činnost a stavebně technický dozor 
investora při realizaci stavebních a jiných prací” 

0940/RMOb-JIH/1822/17 OVZ/RMOb/01
15/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 44.19 „Oprava 
sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava - 
Hrabůvka” 

0941/RMOb-JIH/1822/17 OVZ/RMOb/01
17/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 46.19 Zpracování projektové 
dokumentace „Zateplení fasády bytového domu 
Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“ 

0942/RMOb-JIH/1822/17 OVZ/RMOb/01
14/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 151.18 „Provádění 
deratizace, dezinsekce, dezinfekce v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih” 

0943/RMOb-JIH/1822/17 OVZ/RMOb/01
18/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 49.19 
„Vybudování parkovacích stání na ul. 
V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martínka, 
Aviatiků a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 - ul. 
V. Jiřikovského/Kaminského” 

0944/RMOb-JIH/1822/17 OVZ/RMOb/01
22/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 36.19 „Zimní údržba 
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť 
a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní 
sezónu 2019/2020” 
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0945/RMOb-JIH/1822/17 OVZ/RMOb/01
24/19 

Prodej osobního automobilu Škoda Fabia - II. kolo 

0946/RMOb-JIH/1822/17 OVZ/RMOb/01
21/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 38.19 „Oprava 
elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14” 

0947/RMOb-JIH/1822/17 OPR/RMOb/00
18/19 

Návrh na zřízení příspěvkové organizace s názvem 
“Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace” 

0948/RMOb-JIH/1822/17 OPVO/RMOb/0
023/19 

Vyjádření Dalibora Mouky adresované členům 
rady 

0949/RMOb-JIH/1822/17 OFR/RMOb/00
39/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 21/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0950/RMOb-JIH/1822/17 OFR/RMOb/00
42/19 

Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního 
běžného účtu a rozpočtových opatření č. 22/2019 
rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název 

 OVZ/RMOb/01
20/19 

Aktualizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací 

 OMJ/RMOb/01
79/19 

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

 OSK/RMOb/01
61/19 

Změna „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-
Jih k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a 
kultuře” 

  



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 9/68 
  

  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0033/19 
Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0845/RMOb-JIH/1822/17 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu 

a) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih 
za rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) souhlasit s celoročním hospodařením městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 bez výhrad 

c) schválit závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

d) schválit blokaci finančních prostředkův objemu 15 949 555,83 Kč pro účely financování 
domovního a bytového fondu 

  
2) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh závěrečného účtu městského obvodu 
Ostrava-Jih za rok 2018 zastupitelstvu městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 06.06.2019
 místostarosta 

 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0031/19 
Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0846/RMOb-JIH/1822/17 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu 

a) projednat nápravná opatření ke zjištěným dílčím chybám a nedostatkům uvedeným v Příloze 
B Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 
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b) schválit účetní závěrku městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a převedení hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 
95 823 115,73 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 

  
2) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 06.06.2019
 místostarosta 

 

 (zn. předkl.)
OFR/RMOb/0032/19 
Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - březen 2019 
  
Usnesení číslo: 0847/RMOb-JIH/1822/17 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - březen 2019 

  
2) bere na vědomí 

  
rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2019 
do 31.03.2019, uvedená v tabulce č. 5 Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí 

a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - březen 2019 

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2019
do 31.03.2019 
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4) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit Zprávu o hospodaření městského obvodu 
Ostrava-Jih za období leden - březen 2019 zastupitelstvu městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 06.06.2019
 místostarosta 

 

 (zn. předkl.)
OFR/RMOb/0035/19 
Návrh rozpočtového opatření č. 19/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0848/RMOb-JIH/1822/17 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření č.19/2019 rozpočtu městského 
obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

- zvýší příjmy na pol. 8115 o 12 999 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5901 o 12 999 tis.Kč 

  
2) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh rozpočtového opatření č. 19/2019 
zastupitelstvu městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 06.06.2019
 místostarosta 

 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0036/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 20/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0849/RMOb-JIH/1822/17 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. rozpočtové opatření, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 380 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5331 o 380 tis. Kč 
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b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5901 o 15 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7. § 3113, pol. 5169 o 15 tis. Kč 

c) 
-sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § xxxx, pol. 6121, ORG dle bodu d) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 118 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400278000000 o 118 tis. Kč  

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400243000000 o 30 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 5123 o 30 tis. Kč 

e) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400142000000 o 55 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400247000000 o 55 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: 23.05.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0034/19 
Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019, příspěvkové organizace zřízené statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0850/RMOb-JIH/1822/17 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

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

a) Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní 
činnosti o částku 380 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 23.05.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0151/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0851/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, Dr. Martínka 1439/4, 
Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizace, IČO: 73184560 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0136/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0852/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace, IČO: 70978310 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 
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3) 

 

zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0138/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 0853/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové 
organizace, IČO: 70978379 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0137/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0854/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, 
příspěvkové organizace, IČO: 70978387 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 
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3) 

 

zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0142/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0855/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, 
příspěvkové organizace, IČO: 70978344 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0145/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 0856/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace, IČO: 70631778 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 
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3) 

 

zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0135/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0857/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45, 
příspěvkové organizace, IČO: 70944661 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0146/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0858/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizace, IČO: 70978352 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
 
 

 

 



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 17/68 
  

 
3) 

 

zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0143/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0859/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 
52, příspěvkové organizace, IČO: 70978336 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0144/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0860/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace, IČO: 70978328 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 
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3) 

 

zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0139/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0861/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizace, IČO: 70631743 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0134/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0862/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizace, IČO: 70944652 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 
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3) 

 

zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0150/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0863/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, IČO: 70944687 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0141/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Emilie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0864/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Emilie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, IČO:70978361 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 
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3) 

 

zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0147/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0865/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace, IČO: 70631760 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0148/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0866/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace, IČO: 70944628 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 
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3) 

 

zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0140/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0867/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace, IČO: 70631786 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0149/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, 
V. Košaře 6, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0868/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 
6, příspěvkové organizace, IČO: 70631751 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 
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3) 

 

zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0133/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0869/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace, IČO: 70631735 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0128/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0870/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, 
příspěvkové organizace, IČO: 75029839 

  
2) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0130/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 0871/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizace, IČO: 75029855 

  
2) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0126/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0872/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, 
příspěvkové organizace, IČO: 75029847 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0129/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0873/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, 
příspěvkové organizace, IČO: 75029880 

  
2) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0131/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0874/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizace, IČO: 75029863 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0125/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0875/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace, IČO: 75029871 
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2) 

 

schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0127/19 
Účetní závěrka za rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0876/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, 
příspěvkové organizace, IČO: 75029821 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0120/19 
Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - Uspořádání vzpomínkové akce připomínající 
100 let od založení fotbalového klubu MFK Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0877/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru organizaci Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., Závodní 
2992/86d, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 285 94 193, DIČ CZ28594193, v celkové hodnotě 
20 000 Kč 
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2) 

 

souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., Závodní 2992/86d, 703 00 Ostrava-Vítkovice, 
IČO 285 94 193, DIČ CZ28594193, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 (zn. předkl.)

OSK/RMOb/0122/19 
Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - Klub českých velocipedistů Moravan, Ostrava-
Hrabůvka, z. s. 
  
Usnesení číslo: 0878/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru 20 000 Kč organizaci Klub českých velocipedistů Moravan 
Ostrava-Hrabůvka, z. s., Mládeže 536/6, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 079 45 817 

  
2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka, z. s., Mládeže 536/6, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, IČO 079 45 81, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0121/19 
Poskytnutí finančního daru 15 000 Kč - Zážitkový den vodáckých dovedností pro žáky 
9. tříd ZŠ Srbská, Rada rodičů při ZŠ Srbská 2, spolek 
  
Usnesení číslo: 0879/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neposkytnutí finančního daru organizaci Rada rodičů při ZŠ Srbská 2, spolek, Srbská 450/2, 
700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 266 82 061, v hodnotě 15 000 Kč 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0123/19 
Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - Účast HC VÍTKOVICE RIDERA 
na mezinárodním turnaji Super Challenge CCM 
  
Usnesení číslo: 0880/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) 

 

rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru 20 000 Kč organizaci HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek, Ruská 
3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 603 39 799 

  
2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek, Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 603 39 799, 
za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0132/19 
Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová o poskytnutí bezplatného 
užívání SC Dubina 
  
Usnesení číslo: 0881/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s bezplatným užíváním Sportovního centra Dubina dne 27.04.2019 Dětským domovem 
a Školní jídelnou Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČO 
619 89 339 za účelem pořádání Florbalového turnaje dětských domovů Moravskoslezského 
kraje, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.)

OSK/RMOb/0156/19 
Souhlas s přijetím finančního daru pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 0882/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru v hodnotě 60 000 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-
Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 
  

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0158/19 
Souhlas s přijetím daru pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 0883/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

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 28/68 
  

1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru v hodnotě 40 000 Kč do vlastnictví Kulturního zařízení Ostrava-Jih, 
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0159/19 
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 Mateřské školy Harmonie Ostrava-
Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0884/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu odpisového plánu na rok 2019 Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, 
Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2019 Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizace, a to snížením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 
3 tis. Kč dle předložené důvodové zprávy 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0157/19 
Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 
100, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 0885/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

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

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0124/19 
Bezpečnost a kriminalita v městském obvodě Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0886/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
1/ Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2018 ve vztahu 
k městskému obvodu Ostrava-Jih 
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2/ Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Ostrava-Jih 
v roce 2018 

  
2) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít jmenované zprávy na vědomí 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0034/19 
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 0887/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
- s návrhem “Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020” dle předloženého návrhu 

- v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s užitím znaku městského obvodu Ostrava-Jih a dále i s užitím 
loga městského obvodu a loga Společně tvoříme Jih subjekty, kterým budou poskytnuty 
peněžní prostředky v rámci “Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020” při propagaci akcí 
podpořených městským obvodem 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu schválit “Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020” dle předloženého návrhu 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0162/19 
Dohoda o ukončení smluvního vztahu 
  
Usnesení číslo: 0888/RMOb-JIH/1822/17 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s Dohodou o ukončení smluvního vztahu - VZ 135.18 - Zpracování PD “Oprava hydroizolace 
MŠ Chrjukinova 11” mezi smluvními stranami 

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, se sídlem: Horní 791/3, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451 
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Zhotovitel: ČOS exim, s.r.o., se sídlem Alešova 366/26, 370 01 České Budějovice, 
IČO 47237287  

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0163/19 
Souhlas se stavebním záměrem částí pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 0889/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „PD - Sociální zázemí Výškovická“ spočívajícím 
v provedení stavebních úprav v objektu bez čp/če, občanská vybavenost, který je součástí 
pozemku parc.č. 1106 zastavěná plocha a nádvoří, jeho zateplení, odkopání a zaizolování 
spodní stavby na částech pozemku parc.č. 1107 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, je platný do 31.12.2021 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0082/19 
Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova 
  
Usnesení číslo: 0890/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek 
p.p.č. 458/11 zahrada o výměře 428 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova a požádat 
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat dotčený pozemek 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0171/19 
Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 
  
Usnesení číslo: 0891/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem částí pozemku parc.č. 740/66 ostatní plocha, jiná plocha o výměrách 
17 m2, 149 m2 a 206 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrádek, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
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(zn. předkl.) 
 
OMJ/RMOb/0175/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na částech 
pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ulice Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 0892/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění telekomunikační optické sítě v předpokládané 
délce cca 394 bm pod povrchem částí pozemků p.p.č. 654/32 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 654/53 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/54 ostatní plocha, zeleň vše 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rámci stavby pod názvem „OMS PODA – Ostrava, Čujkovova 
52,54,56“, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro 
stavebníka společnost PODA a.s., IČO 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská 
Ostrava, 702 00  Ostrava, je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 
654/32 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/53 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/54 
ostatní plocha, zeleň vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění telekomunikační optické 
sítě v předpokládané délce cca 394 bm pod povrchem částí pozemků v rámci stavby „OMS 
PODA – Ostrava, Čujkovova 52,54,56“, ve prospěch společnosti PODA a.s., IČO 25816179, 
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, 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 - služebnosti se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování optické telekomunikační sítě, 
a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít se společností PODA 
a.s., IČO 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, 
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění 
přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0170/19 
Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 
  
Usnesení číslo: 0893/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) 

 

souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Zateplení bytového domu Volgogradská 2401/118, 
2400/120, 2399/122, Ostrava-Zábřeh“ spočívajícím v provedení zateplení střešního pláště, 
zateplení obvodových stěn včetně soklu u bytového domu č.p. 2401, 2400, 2399 a v osazení 
a ukotvení 4 ks předsazených zavěšených hliníkových lodžií o výměře 2,5 x 1,0 m, které budou 
situovány v jednom sloupci na stávající fasádu bytového domu č.p. 2401, který stojí 
na pozemku p.č.st. 3141, umísťovaných nad  částí pozemku p.p.č. 1236/2, 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 Volgogradská 2399, 2400, 2401, 
IČO: 07706651, se sídlem Volgogradská 2400/120, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný 
do 31.12.2021 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0191/19 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě 
chatky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Při Hůře 
  
Usnesení číslo: 0894/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo 
k nemovité věci stavbě bez čp/če, rod. rekr., stojící na pozemku p.č.st. 6384 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, lokalita Při Hůře, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0176/19 
Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 0895/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 

  
usnesení č. 0563/RMOb-JIH/1822/12 ze dne 21.03.2019 

  
2) rozhodla 

  
uzavřít s Československou obchodní bankou, a. s., IČO 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 
333/150, PSČ 15057 Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/830/08/Bie 
vedenou v ČSOB pod č. 7100001056 ze dne 27.05.2008, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0177/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná 

OMJ 
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Usnesení číslo: 0896/RMOb-JIH/1822/17 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh 1450, NNk“ spočívajícím v umístění 
podzemního elektrického vedení NNk  v předpokládané délce 160 bm pod povrchem části 
pozemku p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném 
městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 608/2 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění podzemního 
elektrického vedení NNk  pod názvem stavby „Ostrava-Zábřeh 1450, NNk“ pro společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 40502, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemního 
elektrického vedení NNk. 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního elektrického 
vedení NNk v části dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít s vlastníkem stavby - 
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0190/19 
Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Svazácká 
  
Usnesení číslo: 0897/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přenecháním části pozemku p.p.č. 654/67 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
o výměře 8.136 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, svěřeného městskému obvodu 
Ostrava-Jih, užívaného na základě Nájemní smlouvy č. 7/014/683/09 ze dne 07.09.2009 
FC OSTRAVA - JIH, zapsaným spolkem, IČO 70312966, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava, ve dnech 30.07.2019, 27.08.2019 a 06.09.2019 pro Kulturní zařízení 
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Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci, IČO 73184560, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 
Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za účelem pořádání akce „Letní kino“, a to bezúplatně 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0152/19 
Pronájem pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 0898/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout pozemek parc.č. 263/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrady, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 341 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu 
ve znění přílohy č. 3 materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0183/19 
Záměr na pronájem garážového stání v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 0899/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout garážové stání č. 5 umístěné ve stavbě bez čp/če, garáž, která je součástí 
pozemku parc.č. 793/353, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Výškovická, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 
690 Kč včetně DPH měsíčně 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0192/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krasnoarmejců 
  
Usnesení číslo: 0900/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV 
v rámci stavby “Ostrava, Krasnoarmějců, NNk – SO 02 Nové kabelové vedení NN” 
v předpokládané délce 83 bm pod povrchem částí pozemků p.p.č. 654/42, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.p.č. 654/60, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/69, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, a p.p.č. 654/73, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  
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v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 
405 02  Děčín, je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 654/42, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/60, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/69, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, a p.p.č. 654/73, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, za účelem umístění stavby podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV 
v předpokládané délce 83 bm v rámci stavby pod názvem “Ostrava, Krasnoarmějců, NNk –
SO 02 Nové kabelové vedení NN”, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, za úplatu 
ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemního kabelového vedení 
NN 0,4 kV 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového 
vedení NN 0,4kV, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-
Podmokly, 405 02  Děčín, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0173/19 
Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkové organizaci, jejímž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0901/RMOb-JIH/1822/17 

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 níže uvedené příspěvkové organizace: 

Mateřská škola Ostrava - Dubina, F. Formana 13, p.o. ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0185/19 
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina 
u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0902/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout: 

1. parkovací stání č. 31 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. 48 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 162 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny 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. 45 v nadzemním 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 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0188/19 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú.Hrabůvka (1) 
  
Usnesení číslo: 0903/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň, v k. ú. 
Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování přeložky zemního 
kabelového vedení VN v rozsahu dle geometrického plánu č. 1500-399/2017, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 1 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít  se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
40502 Děčín, Děčín IV-Podmokly  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění 
přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0189/19 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Hrabůvka (2) 
  
Usnesení číslo: 0904/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  částem pozemků p.p.č. 203/1 ostatní plocha ostatní 
komunikace, p.p.č. 342/4 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 354/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 354/14 
ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 354/24 ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Hrabůvka, 
spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového 
vedení NN  v rozsahu dle geometrického plánu č. 1525-26/2019, na dobu neurčitou za úplatu 
ve výši 175 000 Kč + zákonná sazba DPH 

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

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0186/19 
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0905/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout pozemky v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh nad Odrou, pod garážemi cizích 
vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou: 

1. pozemek p.č.st. 724/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Hrabůvka, 
lokalita ul. Edisonova-Šponarova 

2. pozemek p.č.st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
ul. Plavecká 

3. pozemek p.č.st. 1156, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
ul. Plavecká 

4. pozemek p.č.st. 1990/28, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy 
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5. pozemek p.č.st. 2613, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

6. ½ pozemku p.č.st. 2961/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,5 m2 (celková výměra 
21 m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

7. část pozemku p.č.st. 2972/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,66 m2 (celková výměra 
240 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 777/19297 příslušejícího 
k jednotce 5/226 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0187/19 
Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 0906/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat   pozemky 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to 

- p.č.st. 3484 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1043 m2 

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

a části pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha, v rozsahu dle geometrického plánu 
č.  3555-67/2019, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, nově označené jako 

- p.p.č. 612/131 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 

- p.p.č. 612/132 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2 

- p.p.č. 612/133 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2 

a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat výše uvedené 
pozemky a části pozemku 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0181/19 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 0907/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) 

 

souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Přístavba bytového domu Horní 19 na pozemku 
p.č.st. 763 v k. ú. Hrabůvka“ spočívajícím v instalaci 6 ks zavěšených předsazených lodžií 
umístěných do dvou sloupců o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m, k bytovému domu 
č.p. 653 na pozemku p.č.st. 763 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, umísťovaných 
nad částmi pozemku p.p.č.  243/24 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství 
vlastníků Horní 19, IČO 277 93 435, se sídlem Horní 653/19, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, 
je platný do 31.12.2021 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0172/19 
Záměr na pronájem pozemku, stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 0908/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň o výměře 28 m2 v k 
ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část 
pozemku parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň o předpokládané výměře 28 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část 
pozemku 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0135/19 
Záměr na pronájem pozemku, záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 
  
Usnesení číslo: 0909/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.p.č. 311/39 zahrada o výměře 16 m2 v k. ú. Hrabůvka, 
za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat pozemek p.p.č. 311/39 zahrada 
o výměře 16 m2 v k. ú. Hrabůvka, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města 
Ostravy 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0174/19 
Záměr na pronájem pozemku, záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 
  
Usnesení číslo: 0910/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.p.č. 306/51 zahrada o výměře 23 m2 v k. ú. Hrabůvka, 
za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat pozemek p.p.č. 306/51 zahrada 
o výměře 23 m2 v k. ú. Hrabůvka, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města 
Ostravy 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0168/19 
Záměr na výpůjčku částí pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 0911/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru vypůjčit části pozemku parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň o výměrách 242 m2

a 66 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrad, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0147/19 
Změna smlouvy o pachtu, pozemek v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická 
  
Usnesení číslo: 0912/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít s AGRO Stará Bělá spol. s r.o., IČO: 60777893, se sídlem Blanická 252/172, 724 00 
Ostrava - Stará Bělá, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu č. 354/17/OMJ ze dne 11.01.2018, 
ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0178/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou a k. ú. Hrabůvka, ul. Horní x Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 0913/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh, zrušení OS 9532“ spočívajícím v umístění 
kabelového vedení VN a sítě elektronické komunikace v předpokládané délce 169 bm pod 
povrchem částí pozemků p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou a p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 329/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a p.p.č. 338/1 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní x Plzeňská, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín -
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 
612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou a p.p.č. 203/1 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 329/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 338/1 
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní x Plzeňská, za účelem umístění kabelového 
vedení VN a sítě elektronické komunikace pod názvem stavby „Ostrava-Zábřeh, zrušení OS 
9532“ pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý 
i započatý bm kabelového vedení VN. 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování  kabelového vedení VN a sítě 
elektronické komunikace v částech dotčených pozemků,  a to  vše v rozsahu daném 
geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít s vlastníkem stavby - 
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
 
OMJ/RMOb/0182/19 
Zřízení věcného břemen - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0914/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k části pozemku p.p.č.773/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování 
a provozování zemního kabelového vedení NN, včetně pojistkové skříně v rozsahu dle 
geometrického plánu č.3526-481/2017, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 3 000 Kč 
+ zákonná sazba DPH 

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

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0184/19 
Záměr na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, náměstí SNP 
  
Usnesení číslo: 0915/RMOb-JIH/1822/17 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 

  
své usnesení č. 0509/RMOb-JIH/1822/11 ze dne 14.03.2019 

 
2) rozhodla 

  
o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 654/163 ostatní plocha, zeleň o výměře192 m2, 
p.p.č. 654/82 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 za účelem užívání pozemků 
jako oplocené zahrady a pozemku p.č.st. 6544 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2

za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní restaurace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, náměstí 
SNP, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 (zn. předkl.) 

OPVO/RMOb/0020/19 
Svěření pravomoci starostovi, návrh zásad 
  
Usnesení číslo: 0916/RMOb-JIH/1822/17 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
svá usnesení č. 4281/102 ze dne 23.02.2017 a č. 4602/109 ze dne 25.04.2017 
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2) schvaluje 

  
Zásady pro poskytování věcných darů a pohoštění z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od 16.05.2019 

  
3) svěřuje 

  
starostovi městského obvodu Ostrava-Jih pravomoci k rozhodování o ostatních záležitostech 
patřících do samostatné působnosti obce, a to ve věci rozhodování o poskytnutí nepeněžitého 
movitého daru v hodnotě do 20 000 Kč včetně, fyzické nebo právnické osobě, v jednom 
kalendářním roce, dle zásad uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OHS/RMOb/0010/19 
Dodatek č. 19/2019 ke Smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci č.11/v/011/7/00 
s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 0917/RMOb-JIH/1822/17 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.19/2019 ke Smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci č.11/v/011/7/00 
s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-
Zábřeh,  IČO: 70884561 

  
 (zn. předkl.) 

INV/RMOb/0028/19 
Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice -
požadavek na zvýšení vedlejších rozpočtových nákladů 
  
Usnesení číslo: 0918/RMOb-JIH/1822/17 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
písemnou žádost zhotovitele OHL ŽS, a.s. ze dne 10.04.2019 týkající se úhrady vedlejších 
nákladů souvisejících s prodloužením realizace díla 

  
2) rozhodla 

  
nevyhovět písemné žádosti a neuzavřít dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. S/0503/2018/INV 
na realizaci VZ 116.17 na stavbu  „Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul.Charvátská 
10, Ostrava - Výškovice“ se zhotovitelem OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17 602 00 
Brno, Veveří, IČO 46342796 na realizaci VZ 116.17 z důvodu neoprávněnosti nároku 
zhotovitele na navýšení vedlejších rozpočtových nákladů souvisejících s prodloužením 
a přerušením doby realizace 
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3) ukládá 

  
odboru investičnímu informovat zhotovitele o rozhodnutí Rady městského obvodu Ostrava-Jih 
o nevyhovění jeho žádosti na navýšení vedlejších rozpočtových nákladů souvisejících 
s prodloužením a přerušením doby realizace 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 10.06.2019
 vedoucí odboru investičního 

 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0021/19 
Žádost o finanční podporu projektu Setkávání u čaje 2019 
  
Usnesení číslo: 0919/RMOb-JIH/1822/17 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
poskytnout finanční podporu příspěvkové organizaci Domov Korýtko se sídlem Petruškova 
2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867 ve výši 10 000 Kč na realizaci projektu 
s názvem “Setkávání u čaje 2019” 

  
2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za účelem propagace
městského obvodu Ostrava-Jih 

  
3) souhlasí 

  
s návrhem darovací smlouvy dle přílohy 

  
 (zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0022/19 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 0920/RMOb-JIH/1822/17 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, dle 
důvodové zprávy 
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Horní 29, 0+2, I. kat., č. b. 4 

XXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem Volgogradská XXX, Ostrava-Zábřeh 

  
 (zn. předkl.) 

OSR/RMOb/0014/19 
Souhlas s předložením projektu “Strategické dokumenty Ostrava-Jih” 
ke spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 0921/RMOb-JIH/1822/17 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost 
pro projekt “Strategické dokumenty Ostrava-Jih” 

  
2) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu dle bodu 
1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy z Operačního programu Zaměstnanost 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 21.06.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
 
3) 

 

doporučuje 

  
a) zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout podat žádost o dotaci z Operačního programu 
Zaměstnanost pro projekt “Strategické dokumenty Ostrava-Jih” 

b) zastupitelstvu městského obvodu schválit financování projektu “Strategické dokumenty 
Ostrava-Jih” ve výši 9 810 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo předfinancování 
a spolufinancování v předpokládané minimální výši 491 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu 
Ostrava-Jih a v předpokládané maximální výši 9 319 tis. Kč formou ex-ante plateb z rozpočtu 
poskytovatele dotace 

  
4) ukládá 

  
místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu materiál ve věci 
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Dohnal, T: 06.06.2019
 místostarosta 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0031/19 
Žádost příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih o prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 0922/RMOb-JIH/1822/17 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
žádost organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, o prominutí odvodu finančních 
prostředků ve výši 497 578,13 Kč za porušení rozpočtové kázně, dle předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
prominout odvod finančních prostředků ve výši 497 578,13 Kč z rozpočtu organizace 
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 
3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, nařízený z důvodu porušení rozpočtové kázně, dle 
předloženého materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0036/19 
Účetní závěrka za rok 2018 příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0923/RMOb-JIH/1822/17 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 
66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle předloženého materiálu 
a jeho příloh 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava -
Zábřeh, ve výši 28 718,74 Kč, a to jeho převodem do rezervního fondu organizace 

  
3) schvaluje 

  
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava -
Zábřeh, ve výši 157,27 Kč, a to jeho převodem do rezervního fondu organizace 
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4) zmocňuje 

  
místostarostu Bc. Zdeňka Hűbnera, MBA k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2018, dle přílohy předloženého materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0110/19 
Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0924/RMOb-JIH/1822/17 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

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

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0113/19 
Uzavření smluv o ubytování 
  
Usnesení číslo: 0925/RMOb-JIH/1822/17 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smluv o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu 
určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o ubytování, dle důvodové zprávy  

1. místnost č. 10 – XXXXXX , nar. XXXXXX , Horní XXXX, Ostrava-Hrabůvka 
2. místnost č. 12 – XXXXX , nar. XXXXX, Fr. Formana XXXXX, Ostrava-Dubina 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0109/19 
Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku 1.FK Ostrava JIH, z.s. v bytovém domě 
na ul. Letecká 352/13, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0926/RMOb-JIH/1822/17 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
udělit souhlas s umístěním sídla nově vznikající právnické osoby 1.FK Ostrava JIH, z.s., 
jejímiž statutárními zástupci jsou XXXXX , nar. XXXXX , XXXXXX, nar. XXXXX a XXXX 
XXXXXX , nar. XXXXX , v bytové jednotce č. 7 v bytovém domě na ul. Letecká 352/13, 
Ostrava-Hrabůvka, jehož spolunájemci jsou XXXXX XXXXXXX , a to po dobu trvání 
nájemního vztahu XXXXXXXXXX XXXXX k dané bytové jednotce a za podmínky, 
že předmět činnosti spolku nebude provozován v místě sídla spolku 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0119/19 
Poskytnutí slevy ze základního nájemného 
  
Usnesení číslo: 0927/RMOb-JIH/1822/17 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
žádost pana XXXX XXXX, nájemce bytu č. XX  v bytovém domě č. p. XXX na ul. Dr. Šavrdy 
9, který je součástí pozemku p.č. XXX v k.ú. Dubina u Ostravy o snížení nájemného z důvodu 
výskytu plísně v bytě 

  
2) rozhodla 

  
poskytnout slevu ve výši 25% ze základního nájemného od 01.12.2018 do doby odstranění 
příčiny vzniku plísně  XXXXXXXXX, nájemci bytu č. XX v bytovém domě č. p. xXXX na ul. 
Dr. Šavrdy X, který je součástí pozemku p.č. XXX v k.ú. Dubina u Ostravy v rozsahu 
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0120/19 
Pronájem bytů výběrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 0928/RMOb-JIH/1822/17 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

a) Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 30 – XXXXX XXXX, nar. 
XXXXX, V. Košaře XXXXX, Ostrava-Dubina 

b) Václava Jiřikovského 167/27, Ostrava-Dubina, 1+4, standard, č. b. 2 – XXXXXXX XXX, 
nar. XXXXXX, Zd. Bára XXXXX, Ostrava-Dubina 
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c) Edisonova 380/21, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 2 – XXXXXX XXXXX, nar. 
XXXXXXX, Jubilejní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

d) Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, 0+1, standard, č. b. 38 – XXXXXX xxxxx, nar. 
XXXXXX, J. Maluchy XXXX, Ostrava-Dubina 

e) Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 77 – XXXXXXX XXXX, 
nar. XXXXX, J. Škody XXX, Ostrava-Dubina a XXXXX XXXX XXXX, nar. XXXX , 
Dlouhá třída XXXXX, Havířov-Město 

f) Pavlovova 1628/71,  Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 28 – XXXXXXX , nar. XXXXX, 
Frýdecká XXXXXXX, Ostrava-Kunčice 

g) Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 75 - XXXXXX, nar. XXXXX, 
Přemyslovců XXXXXX, Ostrava-Mar. Hory 

h) Volgogradská 2381/149, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 6 – XXXX XXXXX, nar. 
XXXXX, Arbesova XXXXX, Ostrava-Přívoz 

i) Patrice Lumumby 2595/3, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 1 – XXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXX, Kotlářova XXXX, Ostrava-Zábřeh a XXXX XXXXXX, nar. XXXXX, 
Kotlářova XXXXX, Ostrava-Zábřeh 

j) Patrice Lumumby 2595/3, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 3 – XXXXX  XXXXXX., 
nar. XXXXX,  Kischova XXXXX, Ostrava-Zábřeh 

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

2. nevybrat žádného ze zúčastněných uchazečů na pronájem bytu č. 1, ul. Vlasty Vlasákové 
968/6, Ostrava-Bělský Les výběrovým řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření 
dohody o přistoupení k dluhu a zveřejnit záměr na pronájem bytu výběrovým řízením 
za smluvní nájemné 

3. o pronájmu bytů výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, 
a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy     
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a) Hasičská 114/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 12 – XXXXX XXX, nar. XXXXX, 
M. Fialy XXXXXX, Ostrava-Dubina 

b) Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice, 0+1, standard, č. b. 2 - XXXXXXX, nar. 
XXXXXX, Hasičská XXXXX, Ostrava-Hrabůvka   

c) Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 76 – XXXXXXX XXXX, nar. 
XXXXX, Svornosti XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

d) Plzeňská 2619/10, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 29 -  XXXXX XXXX, nar. 
XXXXXX, Stadická XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0121/19 
Návrh na zrušení “Vypořádacího fondu FRB” ke dni 30.06.2019 
  
Usnesení číslo: 0929/RMOb-JIH/1822/17 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih zrušit “Vypořádací fond FRB” k 30.06.2019 
a nevyčerpané prostředky převést do rozpočtu odboru bytového a ostatního hospodářství jako 
nespecifikovanou rezervu. 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0122/19 
Pronájem bytové jednotky na ul. Klegova 1440/21, O.-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0930/RMOb-JIH/1822/17 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neuzavření smlouvy o nájmu bytové jednotky č. XXXXX nacházející se ve XX. nadzemním 
podlaží stavby č. p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha 
a nádvoří v katastrálním území Hrabůvka, ul. Klegova XXXX, Ostrava-Hrabůvka s XXXX 
XXXX, nar. XXXXX, Domovská XXXXX, Ostrava-Hrabová, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0124/19 
Podání uchazeče o pronájem bytů formou výběrového řízení za smluvní nájemné 
ze dne 17.04.2019 
  
Usnesení číslo: 0931/RMOb-JIH/1822/17 

OBH 

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 51/68 
  

1) bere na vědomí 

  
písemné podání XXXXXXX XXXX, nar. XXXXX, Petruškova XXXX, Ostrava-Zábřeh 
ze dne 17.04.2019 připojené v Příloze č. 1 

  
2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi ve znění Přílohy č. 2, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0115/19 
Nájemné za pronájem nebytových prostor, garáží a garážových stání v bytových 
domech 
  
Usnesení číslo: 0932/RMOb-JIH/1822/17 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
I. 
zvýšit s účinností od 01.07.2019 nájemné za pronájem nebytových prostor, které se nacházejí 
v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih o průměrnou míru inflace za rok 2018, tj. o 2,1 % u nájemců, jejichž nájemní 
smlouva nabyla účinnosti před 01.01.2019 

II. 
zvýšit s účinností od 01.07.2019 nájemné za pronájem garáží a garážových stání, které 
se nacházejí v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih o průměrnou míru inflace za rok 2018, tj. o 2,1 % u nájemců, 
jejichž nájemní smlouva nabyla účinnosti před 01.01.2019 

III. 
dále zvyšovat nájemné za pronájem nebytových prostor, garáží a garážových stání, které 
se nacházejí v bytových domech o inflaci za předcházející rok vždy od 01.07. příslušného roku 
ve výši průměrné meziroční míry inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem, pokud je tato 
možnost sjednána v uzavřených smlouvách a nebrání tomu žádné zvláštní smluvní ujednání 

IV. 

• o výši minimálního nájemného 1 000 Kč/měsíc (500 Kč/měsíc pro držitele průkazu 
ZTP) vč. platné sazby DPH za garážová stání v bytových domech na ul. Fr. Formana, 
Ostrava-Dubina, 
• o výši minimálního nájemného 1 200 Kč/měsíc  (600 Kč/měsíc pro držitele průkazu 
ZTP) vč. platné sazby DPH za garáže v bytových domech na ulici Oráčova a Stadická, 
Ostrava-Hrabůvka, ul. Výškovická, Ostrava-Výškovice a ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, 
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• o výši minimálního nájemného 1 400 Kč/měsíc vč. platné sazby DPH za garáže 
o výměře 23,81 m2 a 1 500 Kč/měsíc vč. platné sazby DPH za garáže o výměře 28,3 m2

v bytovém domě na ulici Provaznická 32, Ostrava-Hrabůvka, 

s účinnosti od 01.07.2019, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 28.06.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0106/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 35.19 
„Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská, vč. opravy oplocení” 
  
Usnesení číslo: 0933/RMOb-JIH/1822/17 

OVZ 

k usnesení č. 0638/RMOb-JIH/1822/13 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu využít svého práva uvedeného v čl. IX. Výzvy 
k podání nabídek a zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 35.19 
„Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská, vč. opravy oplocení” 

  
2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 35.19 
„Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská, vč. opravy oplocení” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0119/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) –
VZ 47.19 „Parkoviště ul. P. Lumumby” 
  
Usnesení číslo: 0934/RMOb-JIH/1822/17 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) 

 

rozhodla 

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

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Tereza Pustelníková DiS., odbor investiční 
2. Ing. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 hodnotící komisi 

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

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Eva Kurková, odbor investiční 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 47.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smluv u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 20.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0108/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) -
VZ 09.19 „Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě -Zábřehu” 
  
Usnesení číslo: 0935/RMOb-JIH/1822/17 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 09.19 
„Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě -Zábřehu” ve zjednodušeném 
podlimitním řízení 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. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
5. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr 
5. Ing. David Slanina, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 09.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na 
uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
 
OVZ/RMOb/0111/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
41.19 „Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 0936/RMOb-JIH/1822/17 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 
41.19 „Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. 
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
2. Květoslava Kosnasová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

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

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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3) 

 

ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 41.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

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

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0113/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
42.19 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina” 
  
Usnesení číslo: 0937/RMOb-JIH/1822/17 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 
42.19 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina” dle ust. § 27 v návaznosti 
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
2. Ing. Radim Kryl, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

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

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 42.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

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

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0103/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 08.19 zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 0938/RMOb-JIH/1822/17 

OVZ 

k usnesení č. 0774/RMOb-JIH/1822/15 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu 
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby VZ 08.19 zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” o vyloučení účastníka MARPO s.r.o., 
se sídlem 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 41033078 (nabídka č. 4), 
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) 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 služby VZ 08.19 zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem Ing. Romanem Fildánem, se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14, Orlová -
Lutyně, IČO: 75379007, za nabídkovou cenu 344 688 Kč bez DPH, tj. 417 072,48 Kč 
vč. DPH, s lhůtou realizace 120 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu 
za výkon autorského dozoru 2 400 Kč bez DPH/hod. 
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3) 

 

ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 08.19 
zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 24.05.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 08.19 
zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 10.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0116/19 
Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní veřejná zakázka 
na služby) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost 
a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 0939/RMOb-JIH/1822/17 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a s čl. VIII. odst. 2. v Části I Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí žádosti o účast v zavedeném 
dynamickém nákupním systému na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 16.18 
„Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor 
investora při realizaci stavebních a jiných prací” dodavatele Pavla Žurka, Janovská 1409/5a, 
725 25, Ostrava - Polanka nad Odrou, IČO 66719569 (žádost o účast č. 16) z důvodů 
uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) bere na vědomí 

  
na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a s čl. VIII. odst. 2. v Části I Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o zařazení dodavatele Pavla Žurka, Janovská 
1409/5a, 725 25, Ostrava - Polanka nad Odrou, IČO: 66719569 (žádost o účast č. 17) 
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do zavedeného dynamického nákupního systému na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 
16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický 
dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” 

  
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0115/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
44.19 „Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 0940/RMOb-JIH/1822/17 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 
44.19 „Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka” dle ust. § 27 
v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové: 
1. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 44.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0117/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 46.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-
Výškovice“ 
  
Usnesení číslo: 0941/RMOb-JIH/1822/17 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 46.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-
Výškovice“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

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

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

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
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4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
5. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 46.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0114/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 151.18 
„Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce v bytových domech v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 0942/RMOb-JIH/1822/17 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 151.18 
„Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro 
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím 
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným 
v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové: 
1. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 151.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové 
smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0118/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
49.19 „Vybudování parkovacích stání na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martínka, 
Aviatiků a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 - ul. V. Jiřikovského/Kaminského” 
  
Usnesení číslo: 0943/RMOb-JIH/1822/17 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 
49.19 „Vybudování parkovacích stání na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martínka, 
Aviatiků a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 - ul. V. Jiřikovského/Kaminského” dle ust. § 27 
v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 
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2) 

 

jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
2. Ing. Eva Kurková, odbor investiční 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Bc. Božena Prchalová, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

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

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, místostarosta obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Eva Kurková, odbor investiční 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 49.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

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

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0122/19 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 36.19 
„Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb 
Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020” 
  
Usnesení číslo: 0944/RMOb-JIH/1822/17 

OVZ 

k usnesení č. 0727/RMOb-JIH/1822/14 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 
1) 

 

bere na vědomí 

  
změnu zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce 
na služby VZ 36.19 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků 
na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020” dle přílohy tohoto materiálu 

  
2) bere na vědomí 

  
prodloužení lhůt dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů 

  
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0124/19 
Prodej osobního automobilu Škoda Fabia - II. kolo 
  
Usnesení číslo: 0945/RMOb-JIH/1822/17 

OVZ 

k usnesení č. 0761/RMOb-JIH/1822/15 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

  
2) jmenuje 

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

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

 

ukládá 

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

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

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0121/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 38.19 
„Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14” 
  
Usnesení číslo: 0946/RMOb-JIH/1822/17 

OVZ 

k usnesení č. 0759/RMOb-JIH/1822/15 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 38.19 „Oprava elektroinstalace MŠ P. 
Lumumby 14” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem ELEKTRO-FA. 
PAVELEK, s.r.o., Ostravská 327/54, Komárov, 747 70 Opava, IČO: 60322195, za nabídkovou 
cenu 898 019 Kč bez DPH, tj. 1 086 603 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 45 kalendářních dnů 
od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 38.19 „Oprava elektroinstalace 
MŠ P. Lumumby 14” 

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

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce VZ 38.19 „Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 21.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0018/19 
Návrh na zřízení příspěvkové organizace s názvem “Centrum sociálních služeb Jih, 
příspěvková organizace” 
  
Usnesení číslo: 0947/RMOb-JIH/1822/17 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zřízení příspěvkové organizace s názvem 
“Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace” se sídlem Odborářská 677/72, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, s účinností ode dne 01.07.2019 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace “Centrum 
sociálních služeb Jih, příspěvková organizace” , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

  
starostovi městského obvodu předložit návrhy dle bodu  1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
městského obvodu k rozhodnutí a ke schválení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 06.06.2019
 Starosta 

 
4) souhlasí 

  
s umístěním sídla příspěvkové organizace “Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace” v budově č.p. 677 bytový dům, část obce Hrabůvka, která je součástí pozemku 
p.č.st. 691/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú Hrabůvka, obec Ostrava, adresní místo 
Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, za podmínky, že tato příspěvková organizace 
bude rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu zřízena 

  
 (zn. předkl.) 

OPVO/RMOb/0023/19 
Vyjádření Dalibora Mouky adresované členům rady 
  
Usnesení číslo: 0948/RMOb-JIH/1822/17 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) projednala 

  
vyjádření Dalibora Mouky, adresované členům rady městského obvodu ze dne 09.05.2019, 
týkající se jednání hodnotící komise u VZ 36.19 “Zimní údržba místních komunikací 
III. a IV. třídy, parkoviště a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020” 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 

  
návrh odpovědi panu Daliboru Moukovi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0039/19 
Návrh rozpočtového opatření č. 21/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0949/RMOb-JIH/1822/17 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu schválit 

a) rozpočtové opatření č. 21/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 990 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5331 o 1 990 tis. Kč 

b) závazný ukazatel p.o. Centrum sociálních služeb Jih ve výši 1 990 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh rozpočtového opatření č. 21/2019 
zastupitelstvu městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 06.06.2019
 Místostarosta 

 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0042/19 
Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu a rozpočtových 
opatření č. 22/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0950/RMOb-JIH/1822/17 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit rozpočtové opatření č. 22/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih, kterým se: 

a) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 44 150 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 221x, pol. 5171 o 40 600 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5164 o 2 050 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 6121, ORG 0400282000000 o 1 500 tis. Kč 

b) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 45 800 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 221x, pol. 6121, ORG dle bodu b) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 10 900 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3xxx, pol. 6121, ORG dle bodu b) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 31 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 0400148000000 o 3 900 tis. Kč 

c) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 230 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6121, ORG 0400281000000 o 230 tis. Kč 

d) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 20 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 20 000 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh rozpočtových opatření č. 22/2019 
zastupitelstvu městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 06.06.2019
 místostarosta 

 

 


