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 Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 23.05.2019  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

0951/RMOb-JIH/1822/18 OFR/RMOb/004
1/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 23/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0952/RMOb-JIH/1822/18 OFR/RMOb/003
8/19 

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

0953/RMOb-JIH/1822/18 OFR/RMOb/003
7/19 

Informace o aktualizaci rozpočtů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30.03.2019 

0954/RMOb-JIH/1822/18 OFR/RMOb/004
0/19 

Žádost o odškodnění B.V. 

0955/RMOb-JIH/1822/18 SOC/RMOb/002
4/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

0956/RMOb-JIH/1822/18 OSK/RMOb/015
5/19 

Poskytnutí finančního daru na výstavbu lanovky 
do lesoparku Bělský les, Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o. 

0957/RMOb-JIH/1822/18 OSK/RMOb/015
2/19 

Poskytnutí finančního daru 57 200 Kč - akce 
Chůdy do škol, Spolek “Klíčenka pro záchranu” 

0958/RMOb-JIH/1822/18 OSK/RMOb/016
3/19 

Poskytnutí finančního daru 15 000 Kč - Taneční 
škola a studio Happy Day, z.s. 

0959/RMOb-JIH/1822/18 OSK/RMOb/001
9/19 

Poskytnutí finančního daru 30 000 Kč - Český 
rybářský svaz, z.s., místní organizace Ostrava 

0960/RMOb-JIH/1822/18 OSK/RMOb/016
4/19 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Harmonii 
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové 
organizaci 

0961/RMOb-JIH/1822/18 OSK/RMOb/016
5/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvkové organizace do projektu financovaného 
z rozpočtu MŠMT 

0962/RMOb-JIH/1822/18 OSK/RMOb/016
0/19 

Zřízení přípravné třídy v Základní škole 
Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, 
příspěvkové organizaci 

0963/RMOb-JIH/1822/18 OSR/RMOb/001
3/19 

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně 
ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o. 

0964/RMOb-JIH/1822/18 OSR/RMOb/001
5/19 

Schválení financování projektu “Regenerace 
sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin” 

0965/RMOb-JIH/1822/18 OBH/RMOb/011
1/19 

Ukončení nájmu garážového stání č. 7 v objektu 
k bydlení na ul. Františka Formana 273/51, 
Ostrava-Dubina, zveřejnění záměru 

0966/RMOb-JIH/1822/18 OBH/RMOb/011
4/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání 
pod povrchem pozemku p. č. 468/1, adresní místo 
Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka, prodejní stánek 
č. 2 

0967/RMOb-JIH/1822/18 OBH/RMOb/012
8/19 

Pronájem garáže č. 1 v bytovém domě 
na ul. Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice 
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0968/RMOb-JIH/1822/18 OMJ/RMOb/016
0/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Staňkova x 
Husarova 

0969/RMOb-JIH/1822/18 OMJ/RMOb/019
6/19 

Záměr na prodej pozemku včetně jeho součásti -
stavby bytového domu na ul. Abramovova č.p. 
1588, č.or. 10, k. ú. Zábřeh nad Odrou 

0970/RMOb-JIH/1822/18 OMJ/RMOb/006
5/19 

Záměr na pronájem a prodej části pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Rýparova 

0971/RMOb-JIH/1822/18 OMJ/RMOb/019
8/19 

Stanovisko ke směně části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Bedrnova 

0972/RMOb-JIH/1822/18 OMJ/RMOb/019
9/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Výškovická 

0973/RMOb-JIH/1822/18 OMJ/RMOb/020
2/19 

Záměr na prodej nebytového prostoru v bytovém 
domě č. p. 955, k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Bohumíra Četyny č. or. 3 

0974/RMOb-JIH/1822/18 OMJ/RMOb/002
8/19 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření 
budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy 
nájemní 

0975/RMOb-JIH/1822/18 OMJ/RMOb/020
1/19 

Převod bytových jednotek a podílů na společných 
částech domu č. p. 1440 a zastavěném pozemku 
p.č.st. 1182 v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova č. or. 21 

0976/RMOb-JIH/1822/18 OMJ/RMOb/020
4/19 

Stanovisko k převodu pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Jedličkova 

0977/RMOb-JIH/1822/18 ODK/RMOb/001
0/19 

Aktualizace příloh zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih 

0978/RMOb-JIH/1822/18 ODK/RMOb/003
8/19 

Návrh na odejmutí mostního objektu 
ve Výškovicích ze správy městského obvodu 

0979/RMOb-JIH/1822/18 ODK/RMOb/003
7/19 

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

0980/RMOb-JIH/1822/18 OPR/RMOb/001
9/19 

Žádost M.K. o splátkový kalendář 

0981/RMOb-JIH/1822/18 OPR/RMOb/002
0/19 

Žádost o prominutí poplatku/úroku z prodlení -
M.A., P.A. 

0982/RMOb-JIH/1822/18 OPR/RMOb/002
1/19 

Hromadný odpis pohledávek 

0983/RMOb-JIH/1822/18 OVZ/RMOb/012
8/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 53.19 Zpracování projektové 
dokumentace „Přechod pro chodce ul. Jugoslávská 
č. 23 a č. 40, Ostrava-Zábřeh“ 

0984/RMOb-JIH/1822/18 OVZ/RMOb/012
3/19 

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

0985/RMOb-JIH/1822/18 OVZ/RMOb/012
9/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 39.19 
„Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytových 
domů na ul. Zlepšovatelů” 
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0986/RMOb-JIH/1822/18 OVZ/RMOb/013
1/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 43.19 „Prostor 
pro všechny” 

0987/RMOb-JIH/1822/18 OVZ/RMOb/012
7/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 54.19 „Ozdravný pobyt 
pro děti předškolního věku Základní školy a 
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, 
p.o.“ 

0988/RMOb-JIH/1822/18 OVZ/RMOb/013
3/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 55.19 „Zateplení 
kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, 
Ostrava-Jih” 

0989/RMOb-JIH/1822/18 OVZ/RMOb/013
2/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 16.19 Strukturovaná 
kabeláž budovy „B” 

0990/RMOb-JIH/1822/18 OVZ/RMOb/012
5/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na dodávky) - VZ 51.19 „Likvidace a náhrada 
nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském 
obvodu Ostrava-Jih“ 

0991/RMOb-JIH/1822/18 OPVO/RMOb/00
24/19 

Změna termínu schůze rady městského obvodu 

0992/RMOb-JIH/1822/18 SOC/RMOb/002
5/19 

Návrh na podání žádosti o dofinancování 
z programu na podporu poskytování sociálních 
služeb pro rok 2019 financovaný z kap. 313 -
MPSV státního rozpočtu 

0993/RMOb-JIH/1822/18 OVZ/RMOb/013
5/19 

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

0994/RMOb-JIH/1822/18 OFR/RMOb/004
4/19 

Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního 
běžného účtu a rozpočtového opatření č. 24/2019 
rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 
2019 

0995/RMOb-JIH/1822/18 OVZ/RMOb/013
6/19 

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

0996/RMOb-JIH/1822/18 OVZ/RMOb/013
9/19 

Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené 
podlimitní řízení, 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“ 

0997/RMOb-JIH/1822/18 OSK/RMOb/016
8/19 

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” 
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0998/RMOb-JIH/1822/18 OPVO/RMOb/00
25/19 

Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 
06.06.2019 

0999/RMOb-JIH/1822/18 OBH/RMOb/013
0/19 

Souhlas se stavebními úpravami souvisejícími 
se změnou účelu užívání části stavby na ul. 
B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les 

1000/RMOb-JIH/1822/18 OBH/RMOb/013
1/19 

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

1001/RMOb-JIH/1822/18 OBH/RMOb/012
9/19 

Uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu 
vyčleněného v rámci projektu „Koncepce bydlení 
a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 

1002/RMOb-JIH/1822/18 OBH/RMOb/011
7/19 

Zvýšení nájemného za pronájem bytů 

1003/RMOb-JIH/1822/18 TAJ/RMOb/0013
/19 

Odvolání a jmenování členů likvidační komise 

1004/RMOb-JIH/1822/18 OBH/RMOb/013
2/19 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě 
č. 2/b/014/210/06 na pronájem prostoru v objektu 
na ulici Charvátská 734/10, O.-Výškovice 

1005/RMOb-JIH/1822/18 OVZ/RMOb/011
2/19 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného 
DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém 
„Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih” 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OSK/RMOb/015
3/19 

Poskytnutí individuální dotace na dostavbu 
tréninkového hřiště s umělým povrchem III. etapa 
– rok 2019, FC Ostrava-Jih, zapsaný spolek 

 OMJ/RMOb/019
7/19 

Stanovisko k darování pozemků v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Středoškolská 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0041/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 23/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0951/RMOb-JIH/1822/18 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

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

zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 900 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400220000000 o 900 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169 o 90 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5331, ORG 366 o 90 tis. Kč 

c) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 120x13014 o 324 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 120x13014, ORG dle bodu c) důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

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

  
2) ukládá 
  odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 30.05.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0038/19 
Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2019, p říspěvkové organizace z řízené statutárním 
městem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0952/RMOb-JIH/1822/18 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, IČO 70978310, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 90 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: 31.05.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0037/19 
Informace o aktualizaci rozpo čtů příspěvkových organizací z řízených statutárním 
městem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30.03.2019 
  
Usnesení číslo: 0953/RMOb-JIH/1822/18 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informaci o aktualizaci rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) ke dni 30.03.2019 příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0040/19 
Žádost o odškodn ění B.V. 
  
Usnesení číslo: 0954/RMOb-JIH/1822/18 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví XXXXXXX XXXXXXXXXX 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení a zaslat žadateli stanovisko k 
žádosti o odškodnění 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0024/19 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 0955/RMOb-JIH/1822/18 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

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

Horymírova 125, 0+1, I. kat., č. b. 83 

XXXXX XXXXXX nar. XXXX, bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní XXXXX 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0155/19  
Poskytnutí finan čního daru na výstavbu lanovky do lesoparku B ělský les, Ostravské 
městské lesy a zele ň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 0956/RMOb-JIH/1822/18 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

ZMOb Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí finančního daru organizaci Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o., Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 258 16 977, 
DIČ CZ25816977, v celkové hodnotě 116 595,60 Kč včetně DPH a uzavřít darovací smlouvu 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 258 16 977, DIČ CZ 25816977, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0152/19  
Poskytnutí finan čního daru 57 200 K č - akce Chůdy do škol, Spolek “Klí čenka 
pro záchranu” 
  
Usnesení číslo: 0957/RMOb-JIH/1822/18 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

ZMOb Ostrava-Jih rozhodnout o neposkytnutí finančního daru organizaci Spolek “Klíčenka 
pro záchranu”, Výškovická 634/190, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 061 90 642, v částce 
57 200 Kč a neuzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0163/19  
Poskytnutí finan čního daru 15 000 K č - Taneční škola a studio Happy Day, z.s. 
  
Usnesení číslo: 0958/RMOb-JIH/1822/18 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančního daru 15 000 Kč organizaci Taneční škola a studio Happy Day, z.s., 
Výškovická 636/194, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 063 64 403 a uzavřít darovací smlouvu 
dle přílohy č. 2 

  
2) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
Taneční škola a studio Happy Day, z.s., Výškovická 636/194, 700 30 Ostrava-Výškovice, 
IČO 063 64 403, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0019/19  
Poskytnutí finan čního daru 30 000 K č - Český rybá řský svaz, z.s., místní organizace 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0959/RMOb-JIH/1822/18 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

ZMOb Ostrava-Jih rozhodnout o neposkytnutí finančního daru organizaci Český rybářský 
svaz, z.s., místní organizace Ostrava, Záhumenní 2144/36, 708 00 Ostrava-Poruba, 
IČO 155 02 791, v celkové hodnotě 30 000 Kč a neuzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0164/19  
Výjimka z po čtu d ětí v Mate řské škole Harmonii Ostrava-Hrab ůvka, Zlepšovatel ů 27, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 0960/RMOb-JIH/1822/18 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 1502/27, PSČ 70030 
pro školní rok 2019/2020, dle předloženého návrhu 
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 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0165/19  
Souhlas se zapojením Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 
15, příspěvkové organizace do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 0961/RMOb-JIH/1822/18 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové 
organizace, se sídlem Kosmonautů 2217/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
IČO 70944687  do projektu v rámci dotačního programu OP VVV MŠMT dle důvodové 
zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0160/19  
Zřízení přípravné t řídy v Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Form ana 45, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 0962/RMOb-JIH/1822/18 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zřízením přípravné třídy v Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Františka Formana 268/45, Dubina, 700 30 Ostrava 
dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OSR/RMOb/0013/19 
Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupn ě ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o. 
  
Usnesení číslo: 0963/RMOb-JIH/1822/18 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekt “Ozdravný pobyt pro žáky 

1. stupně ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o.” v rámci programu Ozdravné pobyty pro žáky 
1. stupně základních škol v Moravskoslezském kraji 

  
2) ukládá 
  odboru strategického  rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu dle bodu 

1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami  programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně 
základních škol v Moravskoslezském kraji 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 20.09.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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3) doporučuje 
  

a)  zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout podat žádost o dotaci v rámci  programu 
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol v Moravskoslezském kraji 

b) zastupitelstvu městského obvodu schválit předfinancování a spolufinancování projektu 
“Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o.” dle důvodové 
zprávy za podmínky získání dotace z programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně 
základních škol v Moravskoslezském kraji 

  
4) ukládá 
  

místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu materiál ve věci 
podání žádosti o dotaci z programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol 
v Moravskoslezském kraji dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Dohnal, T: 04.06.2019
 místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0015/19 
Schválení financování projektu “Regenerace sídlišt ě Hrabůvka – 2. etapa, Zele ň 
Savarin” 
  
Usnesení číslo: 0964/RMOb-JIH/1822/18 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu schválit předfinancování projektu “Regenerace sídliště

Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin” ve výši 13 794 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo 
spolufinancování ve výši 50 % uznatelných nákladů a v plné výši neuznatelných nákladů, 
tj. v předpokládané výši 7 794 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu materiál 
dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Dohnal, T: 06.06.2019
 místostarosta 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0111/19  
Ukon čení nájmu garážového stání č. 7 v objektu k bydlení na ul. Františka Formana 
273/51, Ostrava-Dubina, zve řejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 0965/RMOb-JIH/1822/18 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  I. o ukončení nájmu garážového stání  č. 7 v objektu k bydlení na ul. Františka Formana 

273/51 v Ostravě-Dubině s nájemcem XXXXX XXXXXXXXXX, bytem XXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX , dohodou ke dni 30.06.2019 za podmínky 
uhrazení nájmu za měsíce duben, květen a červen 2019 

II. o zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 7  v 1. PP objektu k bydlení č.p. 273, 
který je součástí pozemku p.č. 71/118 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 
273/51, Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému 
obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účelem užívání 
garážování motorového vozidla a s minimální výší měsíčního nájemného 1 000 Kč vč. DPH 

dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0114/19  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání pod povrchem  pozemku p. č. 468/1, adresní 
místo Dr. Martínka, Ostrava-Hrab ůvka, prodejní stánek č. 2 
  
Usnesení číslo: 0966/RMOb-JIH/1822/18 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 9 m² pod povrchem pozemku p. č. 468/1, 
adresní místo Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka, prodejní stánek č. 2 a o uzavření nájemní 
smlouvy se společností NIRAK RELAX s.r.o., IČO 28583205, Ostravská 92/53, 748 01, 
Hlučín, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 
2 000 Kč/m²/rok, za účelem užívání jako prodejna zdravotních pomůcek a to za podmínky 
uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci 
k uzavření nájemní smlouvy v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.06.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0128/19  
Pronájem garáže č. 1 v bytovém dom ě na ul. Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 0967/RMOb-JIH/1822/18 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  I. o pronájmu garáže č. 1 o výměře 16 m² v bytovém domě č.p. 632, který je součástí pozemku 

p.č. 793/183 v k. ú. Výškovice u Ostravy, adresní místo Výškovická 632/186, 
Ostrava-Výškovice ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 
Ostrava-Jih, a o uzavření nájemní smlouvy s XXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou, s 
tříměsíční výpovědní dobou, za účelem garážování motorového vozidla, s výší nájemného 2 
000 Kč/měsíc vč. DPH, v rozsahu dle schválené vzorové nájemní smlouvy NS 02, a to za 
podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu 
nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy 

II. v případě neuzavření nájemní smlouvy ve stanovené lhůtě, uzavřít nájemní smlouvu 
v rozsahu dle schválené vzorové nájemní smlouvy NS 02 s dalším žadatelem v pořadí 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.07.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0160/19  
Záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Sta ňkova x 
Husarova 
  
Usnesení číslo: 0968/RMOb-JIH/1822/18 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem níže uvedených částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem 
užívání zahrádek č. 1 až 5, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle situačního 
zákresu, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu: 

1. parc.č. 740/118 ostatní plocha, zeleň, část o výměře 449 m2 

2. parc.č. 740/118 ostatní plocha, zeleň, část o výměře 202 m2 

3. parc.č. 740/118 ostatní plocha, zeleň, část o výměře 181 m2 

    parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň, část o výměře 15 m2 

4. parc.č. 740/118 ostatní plocha, zeleň, část o výměře 148 m2 

    parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň, část o výměře 5 m2 

5. parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň, část o výměře 221 m2 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0196/19  
Záměr na prodej pozemku v četně jeho sou části - stavby bytového domu na ul. 
Abramovova č.p. 1588, č.or. 10, k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0969/RMOb-JIH/1822/18 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat pozemek p.č.st. 1848, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 156 m2, včetně jeho součásti – stavby bytového domu 
na ul. Abramovova č.p. 1588, č.or. 10, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu Ostrava-Jih, a to za podmínky udělení 
předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0065/19  
Záměr na pronájem a prodej části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Rýparova 
  
Usnesení číslo: 0970/RMOb-JIH/1822/18 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 160 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rýparova, svěřeného městskému obvodu 
Ostrava-Jih, za účelem umístění oplocení a užívání pozemku jako zahrady u rodinného domu 
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2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout, že nemá záměr prodat část pozemku 
p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha o maximální výměře 160 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu daném zákresem, který je přílohou č. 1. 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0198/19  
Stanovisko ke sm ěně části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Bedrnova 
  
Usnesení číslo: 0971/RMOb-JIH/1822/18 

OMJ 

k usnesení č. 0691/RMOb-JIH/1822/14 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vydat souhlasné stanovisko ke směně částí 
pozemků v k. ú Zábřeh nad Odrou, dle bodu 2) usnesení č. 0691/RMOb-JIH/1822/14 ze dne 
11.04.2019, dle důvodové zprávy 

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0199/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 0972/RMOb-JIH/1822/18 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – umístění vedení veřejné telekomunikační sítě v rámci 
stavby pod názvem “MIMO2x2_163_TM_T_OSVYP_OK 11010-078563” v předpokládané 
délce 65 bm v části pozemku parc.č. 793/1, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

  
2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 793/1, 
ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem uložení vedení veřejné 
telekomunikační sítě v předpokládané délce 65 bm v rámci stavby pod názvem 
“MIMO2x2_163_TM_T_OSVYP_OK 11010-078563” ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 
130 00  Praha 3, a to za úplatu ve výši 200 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný 
metr vedení veřejné telekomunikační sítě pod povrchem části dotčeného pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy 
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Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vedení veřejné 
telekomunikační sítě, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0202/19  
Záměr na prodej nebytového prostoru v bytovém dom ě č. p. 955, k. ú. Dubina u 
Ostravy, ul. Bohumíra Četyny č. or. 3 
  
Usnesení číslo: 0973/RMOb-JIH/1822/18 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat jednotku č. 955/24 - jiný 
nebytový prostor, vymezenou ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., a k této jednotce příslušející 
spoluvlastnický podíl o velikosti 3/1380 na společných částech budovy č. p. 955 
a na zastavěném pozemku parc.č. 160 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému 
obvodu Ostrava-Jih, a to formou výběrového řízení 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0028/19  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouv ě o uzav ření budoucí kupní smlouvy a budoucí 
smlouvy nájemní 
  
Usnesení číslo: 0974/RMOb-JIH/1822/18 

OMJ 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlas s postoupením dle Smlouvy o postoupení 

smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy nájemní ze dne 20.03.2019, 
uzavřené mezi XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXX XXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ve věci budoucího úplatného převodu bytové jednotky 
č. 1440/45 – byt v domě č. p. 1440, Klegova č. or. 21, Ostrava-Hrabůvka, spolu s podílem na 
společných částech domu a pozemku p.č.st. 1182 ve výši 3771/235999, v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí 
smlouvy nájemní ev. č. 2007/1437/OMJ ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0201/19  
Převod bytových jednotek a podíl ů na spole čných částech domu č. p. 1440 a 
zastav ěném pozemku p. č.st. 1182 v k. ú. Hrab ůvka, ul. Klegova č. or. 21 
  
Usnesení číslo: 0975/RMOb-JIH/1822/18 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o převodu bytových jednotek, vymezených 
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., a k těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické podíly 
na společných částech budovy č. p. 1440 a na zastavěném pozemku p.č.st. 1182 - zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
se svěřenou správou městskému obvodu Ostrava-Jih, nájemcům bytových jednotek, kteří 
na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí smlouvě nájemní složili zálohu 
na kupní cenu bytové jednotky, případně nájemcům, na které byly postoupeny práva a 
povinnosti ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí smlouvě nájemní, a to dle seznamu 
kupujících, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu a uzavřít kupní smlouvy ve znění 
přílohy č. 2 - vzorové kupní smlouvy předloženého materiálu. Zdůvodnění odchylky od ceny 
obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě. 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0204/19  
Stanovisko k p řevodu pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Jedli čkova 
  
Usnesení číslo: 0976/RMOb-JIH/1822/18 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat pozemek p.p.č. 458/57, zahrada 
(ZPF), o výměře 731 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Jedličkova, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, a to za podmínky udělení předchozího 
souhlasu Rady města Ostravy s prodejem 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0010/19  
Aktualizace p říloh z řizovací listiny p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0977/RMOb-JIH/1822/18 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se změnou přílohy č. 1 a přílohy č. 2 ke zřizovací listině organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, 
dle předloženého materiálu a jeho přílohy 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu schválit aktualizaci přílohy č. 1 a přílohy č. 2 ke zřizovací 
listině organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ 66739331, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, s účinností od 6. 6. 2019, 
dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0038/19  
Návrh na odejmutí mostního objektu ve Výškovicích z e správy m ěstského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0978/RMOb-JIH/1822/18 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informaci o dosavadním postupu při řešení správy mostního objektu na místní komunikaci ul. 
K Odře, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih požádat Zastupitelstvo statutárního města 
Ostravy o odejmutí stavby mostního objektu na místní komunikaci ul. K Odře, nacházejího 
se na pozemcích parc.č. 900/2 a parc. č. 610/3, k.ú. Výškovice u Ostravy, ze správy městského 
obvodu, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0037/19  
Výzva objednatele k zahájení II. pokosu travnatých ploch dle p ředloženého materiálu 
  
Usnesení číslo: 0979/RMOb-JIH/1822/18 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zahájení II. pokosu travnatých ploch dle předloženého materiálu 

  
  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0019/19 
Žádost M.K. o splátkový kalendá ř 
  
Usnesení číslo: 0980/RMOb-JIH/1822/18 

OPR 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 



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

Usnesení  

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

Strana 19/36 
  

1) doporučuje 
  

uzavřít s XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX , dohodu o splátkách k úhradě dluhu 
ve výši 17 800 Kč s příslušenstvím, který vznikl z titulu užívání bytu č. X v domě č.p. XXXX, 
č. or. X na ulici Averinova v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0020/19 
Žádost o prominutí poplatku/úroku z prodlení - M.A. , P.A. 
  
Usnesení číslo: 0981/RMOb-JIH/1822/18 

OPR 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  zastupitelstvu městského obvodu prominout poplatek (úrok) z prodlení 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXX XXXX , nar. 
XXXXXXXXXX za pozdní úhradu nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 
X v domě č.p. XXX č.or. XX na ulici Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce ve výši 30 % z dlužné 
částky, tj. 74 456 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0021/19 
Hromadný odpis pohledávek 
  
Usnesení číslo: 0982/RMOb-JIH/1822/18 

OPR 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih odepsat pohledávky dle přílohy č.1 a č.2 
v celkové výši 13 968 648,35 Kč,dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0128/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 53.19 Zpracová ní 
projektové dokumentace „P řechod pro chodce ul. Jugoslávská č. 23 a č. 40, 
Ostrava-Záb řeh“ 
  
Usnesení číslo: 0983/RMOb-JIH/1822/18 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 53.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Přechod pro chodce ul. Jugoslávská č. 23 a č. 40, Ostrava-Zábřeh“ 
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dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve  znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

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

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

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Božena Prchalová, odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 53.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 08.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0123/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) VZ 3 4.19 
„Výstavba osobních výtah ů v bytových domech Odborá řská 68, 74 a Horní 29, Ostrava 
- Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 0984/RMOb-JIH/1822/18 

OVZ 

k usnesení č. 0721/RMOb-JIH/1822/14 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 34.19 „Výstavba osobních výtahů v bytových 
domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka” a o uzavření smluv o dílo 
na realizaci díla a na servis a opravy výtahů v bytových domech s vybraným dodavatelem 
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. se sídlem Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
IČO: 25357603, za nabídkovou cenu 5 181 211,57 Kč bez DPH a lhůtou realizace 
110 kalendářních dnů od zahájení realizace díla a jednotkové ceny za úkony uvedené v čl. IV. 
přiloženého návrhu smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů v bytových domech 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 34.19 
„Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava -
Hrabůvka” 

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

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo na servis a opravy 
výtahů v bytových domech s vybraným dodavatelem k VZ 34.19 „Výstavba osobních výtahů 
v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 11.06.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
4) ukládá 
  oddělení veřejných zakázek předat návrhy smluv o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 

a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 34.19 
„Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava -
Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 21.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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 (zn. předkl.)

OVZ/RMOb/0129/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) -  
VZ 39.19 „Zateplení p ůdy, vým ěna st řešní krytiny bytových dom ů na ul. Zlepšovatel ů”  
  
Usnesení číslo: 0985/RMOb-JIH/1822/18 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 39.19 
„Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytových domů na ul. Zlepšovatelů” 
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 s doplněním 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního   
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr 
4. Ing. Eva Kurková, odbor investiční 
5. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr 
4. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 39.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na 
uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 
 



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

Usnesení  

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

Strana 23/36 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0131/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
43.19 „Prostor pro všechny” 
  
Usnesení číslo: 0986/RMOb-JIH/1822/18 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 

práce VZ 43.19 „Prostor pro všechny” 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. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
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, MBA, místostarosta 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 43.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u  této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0127/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 54.19 
„Ozdravný pobyt pro d ěti p ředškolního v ěku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 6B, p.o.“ 
  
Usnesení číslo: 0987/RMOb-JIH/1822/18 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 54.19 
„Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p.o.“ 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, a dle podmínek dotačního 
programu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku (ŽPZ/04/2018) Moravskoslezského 
kraje, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

- komisi pro otevírání nabídek 
členové: 
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
2. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

náhradníci členů: 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- hodnotící komisi 
členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Mgr. Jan Šebesta, ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 
6B, p.o. 

náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Daniel Adamčík, vedoucí odboru strategického rozvoje 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby VZ 54.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o poskytnutí služby u této veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0133/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
55.19 „Zateplení kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 0988/RMOb-JIH/1822/18 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 55.19 „Zateplení kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, 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. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

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

  
3) ukládá 
  oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce VZ 55.19 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/0132/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  16.19 
Strukturovaná kabeláž budovy „B” 
  
Usnesení číslo: 0989/RMOb-JIH/1822/18 

OVZ 

k usnesení č. 0718/RMOb-JIH/1822/14 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě protokolu komise pro otevírání obálek s nabídkami a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce VZ 16.19 Strukturovaná 
kabeláž budovy „B” o vyloučení účastníka MIBORO s.r.o., Podzámčí 482/62, Slezská Ostrava, 
710 00 Ostrava, IČO: 25871986, 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 stavební práce VZ 16.19 Strukturovaná kabeláž budovy „B” 
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
se sídlem Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 28606582, za nabídkovou 
cenu 3 196 442 Kč bez DPH a lhůtou realizace 65 kalendářních dnů od zahájení díla 

3) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 16.19 
Strukturovaná kabeláž budovy „B” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 07.06.2019
 vedoucí odboru investičního 



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

Usnesení  

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

Strana 27/36 
  

4) ukládá 
  oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 

obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 16.19 
Strukturovaná kabeláž budovy „B” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 24.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0125/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) - VZ 51.19 
„Likvidace a náhrada nevyhovujících prvk ů dětských h řišť v městském obvodu 
Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 0990/RMOb-JIH/1822/18 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 51.19 
„Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih“ 
dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

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

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

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
4. Kateřina Kudrová, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky VZ 51.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

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

 
(zn. předkl.) 

OPVO/RMOb/0024/19 
Změna termínu sch ůze rady m ěstského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0991/RMOb-JIH/1822/18 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) mění 
  

termín 20. schůze rady městského obvodu z 13.06.2019 na 12.06.2019 od 11 hodin. 

 
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0025/19 
Návrh na podání žádosti o dofinancování z programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kap. 3 13 - MPSV státního rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 0992/RMOb-JIH/1822/18 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dofinancování z programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 
financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti o dofinancování z programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kap. 313 - MPSV státního 
rozpočtu 
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(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0135/19 
Aktualizace Zásad pro zadávání ve řejných zakázek Statutárního m ěsta Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím z řízených p říspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 0993/RMOb-JIH/1822/18 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

aktualizované znění Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací s účinností 
od 01.06.2019 dle přiloženého návrhu 

  
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0044/19 
Návrh na rozd ělení volných zdroj ů u základního b ěžného ú čtu a rozpo čtového 
opat ření č. 24/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0994/RMOb-JIH/1822/18 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit rozpočtové opatření č. 24/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih, kterým se: 

- zvýší financování na pol. 8115 o 2 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 200 tis. Kč 
- zvýší kapitálové  výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122, ORG 0400267000000 o 1 800 tis. Kč 
  

2) ukládá 
  

místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh rozpočtového opatření č. 24/2019 
zastupitelstvu městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 06.06.2019
 místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0136/19 
Vylou čení vybraného dodavatele (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 
08.19 zpracování projektové dokumentace „Rekonstruk ce h řišt ě na ul. Dolní, 
Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 0995/RMOb-JIH/1822/18 

OVZ 

k usnesení č. 0938/RMOb-JIH/1822/17 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  na základě přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu o vyloučení vybraného dodavatele 

Ing. Romana Fildána, se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14, Orlová – Lutyně, IČO: 75379007 
ze zadávacího řízení této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 08.19 zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh”, z důvodu 
neposkytnutí součinnosti vybraného dodavatele před podpisem smlouvy 

  
2) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 04.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0139/19 
Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná zakázka 
na služby) - VZ 36.19 „Zimní údržba místních komuni kací III. a IV. t řídy, parkoviš ť a 
chodník ů na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/202 0“ 
  
Usnesení číslo: 0996/RMOb-JIH/1822/18 

OVZ 

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

1) rozhodla 
  

o vyloučení účastníků zadávacího řízení 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“: 
- TOMDA EU s.r.o, sídlem Havlíčkovo náměstí 781/10, 70800 Ostrava - Poruba, 
IČO: 28615948, podle § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, 
- Marius Pedersen a.s, sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO: 42194920, 
podle § 113 odst. 6 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

  
2) rozhodla 
  

o zrušení zadávacího řízení 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“ podle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající ze zrušení 
zadávacího řízení k této 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“ 

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

 
(zn. předkl.)

OSK/RMOb/0168/19  
Změna „Zásad vztah ů městského obvodu Ostrava-Jih k p říspěvkovým organizacím, 
které byly z řízeny statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih k 
zajišt ění jeho p ůsobnosti ve školství a kultu ře” 
  
Usnesení číslo: 0997/RMOb-JIH/1822/18 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu „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”, s účinností od 01.06.2019, dle přílohy tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0025/19 
Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu Ostrava-Jih, které se 
bude konat 06.06.2019 
  
Usnesení číslo: 0998/RMOb-JIH/1822/18 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s návrhem programu 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat dne 06.06.2019 od 13.00 hodin, dle upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0130/19  
Souhlas se stavebními úpravami souvisejícími se zm ěnou ú čelu užívání části stavby 
na ul. B. Četyny 978/19, Ostrava-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 0999/RMOb-JIH/1822/18 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vydání souhlasu s provedením stavebních úprav souvisejících se změnou účelu užívání 
prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 978, který je součástí pozemku p. č. 131 v k.ú. 
Dubina u Ostravy, adresní místo B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, které provede 
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nájemce Milan Lipina, IČO 65481321, se sídlem K Pilíkům 1059/14, 720 00 Ostrava-Hrabová 
v rozsahu dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0131/19  
Pronájem bytové jednotky na ul. Klegova 1440/21, O. -Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1000/RMOb-JIH/1822/18 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

usn. č. 0930/RMOb-JIH/1822/17 ze dne 16.05.2019 ve znění: 

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

  
2) rozhodla 
  

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

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0129/19  
Uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu vy členěného v rámci projektu „Koncepce 
bydlení a její pilotní ov ěření ve m ěstě Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 1001/RMOb-JIH/1822/18 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu na dobu určitou s účinností od 01.06.2019 

do 30.06.2019, nejdříve však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě 
se svolením k vykonatelnosti co do povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, 
dle důvodové zprávy 

Pavlovova XXXXXXX, XXX, standard, č. b. XX 
XXXXX XXXXXXX,, nar. XXXXXXXXX 
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(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0117/19  
Zvýšení nájemného za pronájem byt ů 
  
Usnesení číslo: 1002/RMOb-JIH/1822/18 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. 
s účinností od 01.07.2019 zvýšit nájemné za pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih dle sjednaného smluvního ujednání 
obsaženého v jednotlivých uzavřených smlouvách o nájmu bytů u nájemců, jejichž smlouva 
o nájmu bytu nabyla účinnosti před 01.01.2019, dle důvodové zprávy 

s účinností od 01.07.2019 u nově uzavíraných smluv o nájmu bytů zvláštního určení 
a v bytových domech na ul. Horní 679/29, Odborářská 675/68, Odborářská 676/70, Odborářská 
677/72 a Odborářská 678/74 v Ostravě-Hrabůvce o nájemném ve výši 35,89 Kč/m2 započtené 
podlahové plochy bytu/měsíc, dle důvodové zprávy 

2. uzavřít s nájemci bytů, kteří nemají ve smlouvě o nájmu bytu sjednáno smluvní ujednání 
o zvýšení nájemného, dodatky ke smlouvám o nájmu bytů s dohodou o zvýšení nájemného: 
- s účinností od 01.01.2020 bude sazba nájemného navýšena o 5 Kč/m2 započtené podlahové 
plochy bytu/měsíc 
- s účinností od 01.01.2021 bude sazba nájemného navýšena o dalších 5 Kč/m2  započtené 
podlahové plochy bytu/měsíc, 
dle důvodové zprávy   

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.10.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0013/19  
Odvolání a jmenování členů likvida ční komise 
  
Usnesení číslo: 1003/RMOb-JIH/1822/18 

tajemník 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 
  

stávajícího předsedu, členy a tajemníka likvidační komise s účinností od 23.05.2019 



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

Usnesení  

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

Strana 34/36 
  

 

  
2) jmenuje 
  s účinností od 24.05.2019 likvidační komisi ve složení: 

- předseda: 
Ing. Radim Navrátil (odbor hospodářské správy) 

- členové: 
Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS. (odbor školství a kultury) 
Renáta Kroupová (školství a kultury) 
Ing. Blanka Jaloviecová (odbor bytového a ostatního hospodářství) 
Ing. Ivana Chlumecká (bytového a ostatního hospodářství) 
Marcela Stoszková (odbor sociální péče) 

- tajemnice: 
Mgr. Taťána Frajs (odbor hospodářské správy) 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0132/19  
Uzavření dodatku k nájemní smlouv ě č. 2/b/014/210/06 na proná jem prostoru v objektu 
na ulici Charvátská 734/10, O.-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 1004/RMOb-JIH/1822/18 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 2/b/014/210/06 (ag. č. smlouvy 427/06/OBH) 
ze dne 25.04.2006, ve znění dodatků, uzavřené s nájemcem prostoru sloužícího podnikání 
spolkem CDU SPORT - VOLNÝ ČAS z.s., IČO 22675256, se sídlem Charvatská 734/10, 
Ostrava-Výškovice, v objektu č. p. 734, který je součástí pozemku p.č. 793/307 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, adresní místo Charvatská 734/10, Ostrava-Výškovice, na dobu určitou 
do 31.12.2031, s výší nájemného 152,60 Kč/m2/rok,  za účelem provozování veřejného 
sportovního centra pro využití volného času obyvatel Ostravy-Jihu a okolí, a to z důvodu 
rozšíření předmětu nájmu o část  sousedícího pozemku o výměře 2334 m2 p.č. 793/296 v k.ú. 
Výškovice u Ostravy za stanovené roční nájemné ve výši 60 000 Kč, v rozsahu přílohy č. 2, 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0112/19 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní sy stém „Provád ění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 1005/RMOb-JIH/1822/18 

OVZ 

k usnesení č. 0645/RMOb-JIH/1822/13 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti 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, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí 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 zařazení níže 
uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město, IČO: 05510775 
(žádost o účast č. 9) 
- EUROprojekt build and technology s. r. o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, 
IČO: 26843226 (žádost o účast č. 10) 
- EUROprojekt build and technology s. r. o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, 
IČO: 26843226 (žádost o účast č. 11) 
- ELIN servis s.r.o., Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25396633 
(žádost o účast č. 12) 
- MeŠ - STAVBY s.r.o., Kirilovova 628, 739 21 Paskov, IČO: 27833828 (žádost o účast č. 13) 
- Ing. Denisy Sopuchové, Nad Pekárnou 737, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, 
IČO: 73237396 (žádost o účast č. 14) 
- Petra Kollára, Hasičská 476/37, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 62259857 (žádost o účast 
č. 15) 
- Bc. Nikoly Kollárové, Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 72067179 (žádost 
o účast č. 16) 
- TECHSTAIN s.r.o., Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava - Petřkovice, IČO: 28633831 
(žádost o účast č. 17) 
- EUROprojekt build and technology s. r. o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, 
IČO: 26843226 (žádost o účast č. 19) 
- UNICORN STEEL s.r.o., Řadová 1895, 739 34 Šenov, IČO: 07715099 (žádost o účast č. 24) 
- Antona Kadely, Dr. Martínka 1161/61, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 72980559 (žádost 
o účast č. 26) 
- Petra Kollára, Hasičská 476/37, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 62259857 (žádost o účast 
č. 27) 
- Bc. Nikoly Kollárové, Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 72067179 (žádost 
o účast č. 28) 
- Antona Kadely, Dr. Martínka 1161/61, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 72980559 (žádost 
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o účast č. 29) 
- Antona Kadely, Dr. Martínka 1161/61, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 72980559 (žádost 
o účast č. 30) 
- UNICORN STEEL s.r.o., Řadová 1895, 739 34 Šenov, IČO: 07715099 (žádost o účast č. 31) 

  
2) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti 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, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí 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 níže uvedeného 
dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- TECHSTAIN s.r.o., Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava - Petřkovice, IČO: 28633831 
(žádost o účast č. 18), 
- Ing. Denisy Sopuchové, Nad Pekárnou 737, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, 
IČO: 73237396 (žádost o účast č. 20) 
- ELIN servis s.r.o., Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25396633 
(žádost o účast č. 21) 
- MeŠ - STAVBY s.r.o., Kirilovova 628, 739 21 Paskov, IČO: 27833828 (žádost o účast č. 22) 
- ERVO stavby, spol. s.r.o., Budovatelů 771/1, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 
25876333 (žádost o účast č. 23) 
- EUROprojekt build and technology s. r. o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, 
IČO: 26843226 (žádost o účast č. 25) 
- MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město, IČO: 05510775 
(žádost o účast č. 32) 
- Antona Kadely, Dr. Martínka 1161/61, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 72980559 (žádost o 
účast č. 33) 

  
 

 


