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Usnesení 
1. schůze rady městského obvodu 
konané dne 22.11.2018 

  

čís. 0001/RMOb-JIH/1822/1 
- 

0044/RMOb-JIH/1822/1 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 

místostarostka 
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 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 22.11.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0001/RMOb-JIH/1822/1 OFR/RMOb/00

19/18 

Zpráva o hospodaření městského obvodu 

Ostrava-Jih za období leden - září 2018 

0002/RMOb-JIH/1822/1 OFR/RMOb/00

20/18 

Návrh rozpočtových opatření č. 35/2018 rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 

0003/RMOb-JIH/1822/1 OFR/RMOb/00

21/18 

Informace o aktualizaci rozpočtů příspěvkových 

organizací k 30.09.2018 

0004/RMOb-JIH/1822/1 OFR/RMOb/00

17/18 

Žádost o odškodnění úrazu V. J. 

0005/RMOb-JIH/1822/1 OFR/RMOb/00

18/18 

Žádost o odškodnění úrazu J. K. 

0006/RMOb-JIH/1822/1 OSC/RMOb/00

03/18 

Stanovení užívání závěsného odznaku 

0007/RMOb-JIH/1822/1 OSC/RMOb/00

04/18 

Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství 

0008/RMOb-JIH/1822/1 ODK/RMOb/00

15/18 

Přijetí věcného daru 

0009/RMOb-JIH/1822/1 ODK/RMOb/00

18/18 

Výzva objednatele k zahájení II. podzimního 

odstranění listí z travnatých ploch 

0010/RMOb-JIH/1822/1 INV/RMOb/003

6/18 

Dodatek k SoD č. 2 - Dětské hřiště č. 4, MOb 

Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova 

0011/RMOb-JIH/1822/1 INV/RMOb/003

7/18 

Dodatek k SoD č. 3 - Bezbariérový přístup Domu 

služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka 

0012/RMOb-JIH/1822/1 INV/RMOb/003

8/18 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 75.18 - Fitness zóna 

Výškovice 

0013/RMOb-JIH/1822/1 INV/RMOb/004

1/18 

Zřízení elektronického požárního systému budovy 

a návazných částí u objektu Centrální spisovny 

Ostrava-Jih - dodatek č. 1 

0014/RMOb-JIH/1822/1 INV/RMOb/004

2/18 

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení 

objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih - dodatek 

č. 1 

0015/RMOb-JIH/1822/1 INV/RMOb/004

0/18 

Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku 

ul. Průkopnická - ul. Krasnoarmejců, k. ú. Zábřeh 

nad Odrou - dodatek č. 1 

0016/RMOb-JIH/1822/1 OBH/RMOb/00

89/18 

Odstoupení od Rámcové smlouvy o dílo na VZ 

109.17 “Provádění zámečnických a sklenářských 

prací v bytových domech v majetku SMO, 

svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” 

0017/RMOb-JIH/1822/1 OBH/RMOb/00

90/18 

Zveřejnění záměru na pronájem části střechy 

bytového domu V. Košaře 124/5, Ostrava-Dubina 

0018/RMOb-JIH/1822/1 OBH/RMOb/00

81/18 

Pronájem bytů výběrovým řízením a ukončení 

nájmů bytů dohodou v návaznosti na uzavření 

smluv o nájmů bytů 
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0019/RMOb-JIH/1822/1 OBH/RMOb/00

79/18 

Návrh vzorových dohod o ukončení nájmu bytů 

ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih 

a částečné svěření odboru bytového a ostatního 

hospodářství rozhodování o uzavírání těchto dohod 

0020/RMOb-JIH/1822/1 OBH/RMOb/00

88/18 

Zveřejnění záměru na výpůjčku objektu na ulici 

U Studia bez č.p., O.-Zábřeh 

0021/RMOb-JIH/1822/1 OBH/RMOb/00

69/18 

Předchozí souhlas s převodem nájmu prostoru 

sloužícího podnikání v objektu k bydlení 

na ul. Břenkova 7, Ostrava-Zábřeh 

0022/RMOb-JIH/1822/1 OBH/RMOb/00

85/18 

Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor 

na ul. Čujkovova 1719/31 v O.- Zábřehu 

0023/RMOb-JIH/1822/1 OBH/RMOb/00

77/18 

Ukončení nájmů bytů dohodou a podání výpovědi 

z nájmu bytu 

0024/RMOb-JIH/1822/1 OBH/RMOb/00

87/18 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání 

v objektu k bydlení na ul. Pavlovova 1626/67, 

Ostrava-Zábřeh, zveřejnění záměru 

0025/RMOb-JIH/1822/1 OBH/RMOb/00

75/18 

Pronájem sociálních bytů vyčleněných na území 

MOb Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce 

bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 

0026/RMOb-JIH/1822/1 OPVO/RMOb/0

008/18 

Návrh stanovení termínů zasedání ZMOb a schůzí 

RMOb 

0027/RMOb-JIH/1822/1 OMJ/RMOb/00

98/18 

Souhlas se stavebním záměrem, pronájem částí 

pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova 

0028/RMOb-JIH/1822/1 OMJ/RMOb/00

99/18 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. 

Hrabůvka 

0029/RMOb-JIH/1822/1 OMJ/RMOb/01

00/18 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou 

0030/RMOb-JIH/1822/1 OMJ/RMOb/01

01/18 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. 

Výškovice u Ostravy 

0031/RMOb-JIH/1822/1 OMJ/RMOb/00

81/18 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 

břemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. 

J. Škody x Fr. Formana 

0032/RMOb-JIH/1822/1 OVZ/RMOb/00

70/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 

(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 72.18 

„Zajištění úklidu ve společných prostorách 

bytových domů v majetku SMO svěřených 

městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

0033/RMOb-JIH/1822/1 OVZ/RMOb/00

63/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 

(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 118.18 

Zpracování projektové dokumentace „Zateplení 

objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ 

0034/RMOb-JIH/1822/1 OVZ/RMOb/00

59/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 

(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - 

VZ 123.18 „Oprava školní kuchyně včetně pořízení 

myčky v ZŠ Mitušova 16” 
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0035/RMOb-JIH/1822/1 OVZ/RMOb/00

65/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 

zakázka na služby) - VZ 141.18 Zpracování 

projektové dokumentace „Zateplení objektu 

a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, 

Ostrava-Zábřeh“ 

0036/RMOb-JIH/1822/1 OVZ/RMOb/00

67/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 

zakázka na služby) - VZ 142.18 Zpracování 

projektové dokumentace „Zateplení objektu a 

oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, 

Ostrava-Hrabůvka“ 

0037/RMOb-JIH/1822/1 OVZ/RMOb/00

68/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 

zakázka na služby) - VZ 143.18 Zpracování 

projektové dokumentace „Zateplení objektu a 

oprava zahradních teras při MŠ A. Gavlase 12a, 

Ostrava-Dubina“ 

0038/RMOb-JIH/1822/1 OVZ/RMOb/00

69/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 

zakázka na služby) - VZ 144.18 Zpracování 

projektové dokumentace „Zateplení objektu MŠ I. 

Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“ 

0039/RMOb-JIH/1822/1 OVZ/RMOb/00

72/18 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 

veřejná zakázka na dodávky) - VZ 145.18 

„Dodávka software dle GDPR pro počítačovou síť” 

0040/RMOb-JIH/1822/1 INV/RMOb/003

9/18 

Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, 

Ostrava - Hrabůvka - dodatek č. 4 

0041/RMOb-JIH/1822/1 OVZ/RMOb/00

75/18 

Jmenování nové hodnotící komise (nadlimitní 

veřejná zakázka na služby) - VZ 88.18 „Zajištění 

celoroční údržby veřejných travnatých ploch v 

městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2019 - 

2020” 

0042/RMOb-JIH/1822/1 TAJ/RMOb/000

2/18 

Způsob vyplacení odměny při skončení funkčního 

období uvolněných členů Zastupitelstva městského 

obvodu Ostrava-Jih ve volebním období 2014 - 

2018 

0043/RMOb-JIH/1822/1 OFR/RMOb/00

24/18 

Návrh pravidel rozpočtového provizoria městského 

obvodu Ostrava-Jih 

0044/RMOb-JIH/1822/1 OPVO/RMOb/0

009/18 

Návrh na zřízení komisí rady 

  
Materiály, které byly staženy : 
  
 Materiál 

  
Název 

  OFR/RMOb/00

22/18 

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na 

rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu 

na léta 2020 - 2022 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0019/18 
Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2018 
  
Usnesení číslo: 0001/RMOb-JIH/1822/1 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2018 

  

2) bere na vědomí 

  
rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2018 

do 30.09.2018, uvedená v tabulce č. 12 přílohy č. 1 materiálu 

  

3) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí 

a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2018 

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období 

od 01.01.2018 do 30.09.2018 

  

4) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit Zprávu o hospodaření městského obvodu 

Ostrava-Jih za období leden - září 2018 zastupitelstvu městského obvodu 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 13.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

(zn. předkl.) 
 
OFR/RMOb/0020/18 
Návrh rozpočtových opatření č. 35/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0002/RMOb-JIH/1822/1 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu, kterým se: 
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a) 

- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400076000000 o 113 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol.6121, ORG 0400037000000 o 113 tis. Kč 

b) 

- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 6409, pol. 5909 o 15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 6310, pol. 5163 o 15 tis. Kč 

c) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, UZ 106515011 o 14 tis. Kč 

- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR na pol. 4216, UZ 106515974 o 3 189 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400096000000, UZ 106515974 

o 3 189 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400096000000, UZ 106515974 

o 3 189 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 3 203 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 06.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0021/18 
Informace o aktualizaci rozpočtů příspěvkových organizací k 30.09.2018 
  
Usnesení číslo: 0003/RMOb-JIH/1822/1 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
informaci o aktualizaci rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) ke dni 30.09.2018 příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0017/18 
Žádost o odškodnění úrazu V. J. 
  
Usnesení číslo: 0004/RMOb-JIH/1822/1 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozeného XXXXXXXXX XXXXXX 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0018/18 
Žádost o odškodnění úrazu J. K. 
  
Usnesení číslo: 0005/RMOb-JIH/1822/1 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozeného XXXX XXXXXX 

  

(zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0003/18 
Stanovení užívání závěsného odznaku 
  
Usnesení číslo: 0006/RMOb-JIH/1822/1 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanoví 

  
aby v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, užívali při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný 

odznak s velkým státním znakem a názvem Česká republika následující členové Zastupitelstva 

městského obvodu Ostrava-Jih: 

1) Mgr. Lucie Foldynová 

2) Petr Jakubek 

3) Irena Bláhová 

4) Bc. Pavlína Nováčková 

5) Ing. Ondřej Netočný 

6) Ing. Hana Tichánková 

7) Markéta Langrová 

8) Bc. Jana Hellerová 

9) Ing. Otakar Šimík 

10) Mgr. Jan Dohnal 

11) Mgr. Radim Ivan 

12) Mgr. Marek Pabjan, MBA 

13) Mgr. Libuše Přikrylová, MBA 

14) Bc. Eliška Ulehlová 

15) Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 

16) Stanislav Odstrčil 

17) Mgr. Dagmar Hrabovská 
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(zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0004/18 
Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství 
  
Usnesení číslo: 0007/RMOb-JIH/1822/1 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) pověřuje 

  
v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. 

§ 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

k přijímání prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, následující členy 

Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih: 

1) Mgr. Lucii Foldynovou 

2) Petra Jakubka 

3) Irenu Bláhovou 

4) Bc. Pavlínu Nováčkovou 

5) Ing. Ondřeje Netočného 

6) Bc. Janu Hellerovou 

7) Mgr. Radima Ivana 

8) Mgr. Marka Pabjana, MBA 

9) Mgr. Libuši Přikrylovou, MBA 

10) Bc. Elišku Ulehlovou 

11) Stanislava Odstrčila 

  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0015/18 
Přijetí věcného daru 
  
Usnesení číslo: 0008/RMOb-JIH/1822/1 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím věcného daru - oplocení pískoviště a 1ks dřevěné lavičky umístěných na parcele 

č. 783/4 v katastrálním územní Zábřeh nad Odrou, dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření darovací smlouvy mezi dárcem Společenství vlastníků Volgogradká 109a, se sídlem 

Volgogradská 122/109a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, zastoupeno Mgr. Jiřím Stochem 

a obdarovaným statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih dle předloženého 

materiálu a jeho příloh 

  
 



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 9/35  
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0018/18 
Výzva objednatele k zahájení II. podzimního odstranění listí z travnatých ploch 
  
Usnesení číslo: 0009/RMOb-JIH/1822/1 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zahájení II. podzimního odstranění listí z travnatých ploch dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0036/18 
Dodatek k SoD č. 2 - Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova 
  
Usnesení číslo: 0010/RMOb-JIH/1822/1 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0682/2018/INV ze dne 11.07.2018 

se zhotovitelem DAV, a.s., Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 00575381 

na realizaci VZ 48.18 na stavbu „Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, 

ul. Mitušova” v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu 

předmětu díla, a to z důvodu dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této 

zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Předložené doklady, kterými se upravuje 

položkový rozpočet na tuto zakázku, nemají vliv na konečnou cenu díla, která zůstává 

5 588 661,22 Kč vč. DPH 

  

2) ukládá 

  
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

agendové č. S/0682/2018/INV na realizaci VZ 48.18 na stavbu „Dětské hřiště č. 4, MOb 

Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova” 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 27.11.2018 

 vedoucí odboru investičního 

 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0037/18 
Dodatek k SoD č. 3 - Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, 
Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0011/RMOb-JIH/1822/1 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0860/2018/INV ze dne 21.08.2018 
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se zhotovitelem DAV, a.s., Zengrova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO:00575381 

na realizaci VZ 42.18 na stavbu „Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, 

Ostrava-Hrabůvka” v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu 

předmětu díla, a to z důvodu dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této 

zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Na základě předložených dokladů, kterými 

se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena díla 6 187 271,84 Kč 

bez DPH na tuto zakázku o částku 167 772,16 Kč bez DPH na částku 6 355 044 Kč bez DPH 

  

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 3 

ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0860/2018/INV na realizaci VZ 42.18 na stavbu 

„Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka” 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru investičního 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0038/18 
Dodatek č. 1 k SOD - VZ 75.18 - Fitness zóna Výškovice 
  
Usnesení číslo: 0012/RMOb-JIH/1822/1 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. agendové S/0923/2018/INV ze dne 11.09.2018 

se zhotovitelem MVEX stavby s. r. o., Selská 50, 739 25 Sviadnov, IČO : 039 97 286  na akci 

VZ 75.18 Fitness zóna Výškovice. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje 

položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 1 200,59 Kč bez DPH 

na částku  327 173,19 Kč bez DPH 

  

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 

ke SOD č. agendové S/0923/2018/INV na akci VZ 75.18 Fitness zóna Výškovice 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru investičního 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 11/35  
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0041/18 
Zřízení elektronického požárního systému budovy a návazných částí u objektu 
Centrální spisovny Ostrava-Jih - dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 0013/RMOb-JIH/1822/1 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0884/2018/INV ze dne 24.08.2018 

na veřejnou zakázku “Zřízení elektronického požárního systému budovy a návazných částí 

u objektu Centrální spisovny Ostrava-Jih” se zhotovitelem CubeNet, s.r.o., Zengrova 475/44, 

703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 253 88 207. Dodatkem č. 1 se upravuje konečná cena na tuto 

zakázku o částku 2 800 Kč bez DPH na  901 133 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu 

na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných 

k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací 

  

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 1 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru investičního 
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0042/18 
Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih - 
dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 0014/RMOb-JIH/1822/1 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0885/2018/INV ze dne 24.08.2018 

na veřejnou zakázku “Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova 

Ostrava-Jih” se zhotovitelem ERVO stavby, spol. s r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov 

– Prostřední Suchá, IČO: 25876333. Dodatkem č. 1 se upravuje konečná cena na tuto zakázku 

o částku 230 157,30 Kč bez DPH na  7 307 411,15 Kč bez DPH úpravou položkového 

rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD 

nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací 

  

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 1 

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 29.11.2018 

 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0040/18 
Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul. Průkopnická - ul. 
Krasnoarmejců, k. ú. Zábřeh nad Odrou - dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 0015/RMOb-JIH/1822/1 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0997/2018/INV ze dne 01.10.2018 

na veřejnou zakázku “Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul. Průkopnická 

- ul. Krasnoarmejců, k.ú. Zábřeh nad Odrou” se zhotovitelem MVEX stavby s.r.o., Selská 50, 

739 23 Sviadnov, IČO: 03997286. Dodatkem č. 1 se upravuje konečná cena na tuto zakázku 

o částku 42 905,24 Kč bez DPH na  720 298,05 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu 

na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných 

k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací 

  

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 1 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 29.11.2018 

 vedoucí odboru investičního 

 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0089/18 
Odstoupení od Rámcové smlouvy o dílo na VZ 109.17 “Provádění zámečnických 
a sklenářských prací v bytových domech v majetku SMO, svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 0016/RMOb-JIH/1822/1 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
odstoupit od rámcové smlouvy o dílo agendové číslo S/0012/2018/OBH ze dne 04.01.2018 

na “Provádění zámečnických a sklenářských prací v bytových domech v majetku statutárního 

města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” se zhotovitelem  Petrem Lorencem, 

IČO: 73032158, se sídlem Mňukova 3022/24, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0090/18 
Zveřejnění záměru na pronájem části střechy bytového domu V. Košaře 124/5, 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 0017/RMOb-JIH/1822/1 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o zveřejnění záměru na pronájem části střechy k umístění technologického zařízení a anténního 

systému pro  přenos  signálů veřejné sítě mobilních telefonů u bytového domu s č. pop. 124 

na ul. V. Košaře č. or. 5, Ostrava-Dubina na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 

83 700 Kč/rok bez DPH. Odběr elektrické energie pro provoz zařízení bude zajištěn nájemcem 

na základě instalovaného samostatného elektroměru, dle důvodové zprávy 

 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0081/18 
Pronájem bytů výběrovým řízením a ukončení nájmů bytů dohodou v návaznosti 
na uzavření smluv o nájmů bytů 
  
Usnesení číslo: 0018/RMOb-JIH/1822/1 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. 

a) o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne 

účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

• Jubilejní 332/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 2 – XXXXX XXXXX, nar. 

XXXXXXXX, Moravská XXXXXX, Ostrava-Zábřeh a XXXXXXXX XXXXX, nar. 

XXXXXX, Moravská XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

• Jubilejní 360/64, Ostrava-Hrabůvka, 0+2, standard, č. b. 1 - XXXX XXXXXX 

XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Malenovice XXX 

• Edisonova 377/15, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 10 - XXXXXXXX 

XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, XXX. XXXXX XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

• V. Vlasákové 966/2, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 9 - XXXXXXXXX 

XXXXX, nar. XXXXXXXX, B. Četyny XXXXX, Ostrava-Bělský Les 

• Vaňkova 1011/48, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 8 - XXXXXXXXXXX, 

nar. XXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

• Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 29 - XXXXXXXX, 

nar. XXXXXXXX, U Studia XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

• Kotlářova 3198/12, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 5 - XXXXXX XXXXX, 

nar. XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní 

nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy   
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b) nevybrat uchazeče na pronájem bytů č. 26 a č. 50 o vel. 0+1, standard, ul. Čujkovova 

1719/31, Ostrava-Zábřeh a bytu č. 49 o vel. 1+1, standard, ul. Čujkovova 1737/32, 

Ostrava-Zábřeh výběrovým řízením za smluvní nájemné a pronájem bytů “výběrovým řízením 

za smluvní nájemné” znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy 

2. o pronájmu bytů výběrovým řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření dohody 

o přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu 

bytu a o uzavření dohod o přistoupení k dluhu, dle důvodové zprávy    

a) Čujkovova 1708/7, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 1 - XXXXXXXX XXXXX, 

nar. XXXXXXXX, Staroveská XXXXX, Ostrava-Proskovice 

b) Dr. Šavrdy 3021/9, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 12 - XXXXXXXX XXXXXX, 

nar. XXXXXXXX, Podhájí XXXX, Ostrava-Stará Bělá 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením s váznoucím 

dluhem na základě uzavření dohody o přistoupení k dluhu nebo jeho části o dalším uchazeči 

v pořadí dle důvodové zprávy   

3. o ukončení nájmů bytů dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na uzavření smluv o nájmů bytů v rámci 

výběrového řízení na pronájem bytů, dle důvodové zprávy 

a) XXX XXXX XXXX, nar. XXXXXXXX, Čujkovova XXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX 

b) XXXXXX XXXX, nar. XXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX 

s tím, že nájemci jsou povinni byt vyklidit a odevzdat pronajímateli nejpozději v den, kdy 

nájem končí, a to se vším vybavením a zařízením a ve stavu odpovídajícím sjednanému 

způsobu užívání a stavu, v jakém jej od pronajímatele převzali, přihlédnuto bude jen 

k obvyklému opotřebení. Nájemci odstraní v bytě změny, které provedli se souhlasem 

pronajímatele, pokud si strany ujednaly, že uvedou byt do původního stavu, odstraní také 

všechny změny, které v bytě provedli bez souhlasu pronajímatele, pokud pronajímatel 

nájemcům nesdělil, že odstranění takových změn nežádá. Byt bude řádně odevzdán, obdrží-li 

pronajímatel klíče a nic dalšího mu nebude bránit v přístupu do bytu 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0079/18 
Návrh vzorových dohod o ukončení nájmu bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb 
Ostrava-Jih a částečné svěření odboru bytového a ostatního hospodářství 
rozhodování o uzavírání těchto dohod 
  
Usnesení číslo: 0019/RMOb-JIH/1822/1 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 
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část svého usnesení č. 1344/34 ze dne 27.08.2015, kterým schválila vzorovou dohodu 

o ukončení nájmu bytu pro byty ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 

obvodu Ostrava-Jih a s účinností od 01.09.2015 zmocnila vedoucí odboru bytového a ostatního 

hospodářství, vedoucí oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství a vedoucí 

oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor odboru bytového a ostatního hospodářství 

k podpisu této vzorové dohody 

2) schvaluje 

  
s účinností od 01.12.2018 vzorová znění dohod o ukončení nájmů bytů ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění příloh tohoto 

materiálu: 

1. VZOR 01 - dohoda o ukončení nájmu bytu za podmínky vyklizení bytu nájemcem 

a odevzdání bytu pronajímateli 

2. VZOR 02 - dohoda o ukončení nájmu bytu při změně nájemce bytu 

dle důvodové zprávy 

  

3) svěřuje 

  
s účinností od 01.12.2018 v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 7 odst. 9 písm. u) obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, odboru 

bytového a ostatního hospodářství rozhodování o uzavírání dohod o ukončení nájmů bytů 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

dle vzorové dohody VZOR 01, dle důvodové zprávy 

  

4) zmocňuje 

  
s účinností od 01.12.2018 

1. 

a) vedoucího oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství 

b) vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství 

c) vedoucího oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor odboru bytového a ostatního 

hospodářství 

k podpisu dohod o ukončení nájmů bytů VZOR 01 dle tohoto usnesení 
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2. 

a) vedoucího oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství 

b) vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství 

c) vedoucího oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor odboru bytového a ostatního 

hospodářství 

k podpisu dohod o ukončení nájmů bytů VZOR 02 dle tohoto usnesení, o jejichž uzavření 

rozhodla rada městského obvodu, dle důvodové zprávy 

 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0088/18 
Zveřejnění záměru na výpůjčku objektu na ulici U Studia bez č.p., O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 0020/RMOb-JIH/1822/1 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na výpůjčku objektu o výměře 30,18 m2 bez č.p., který je součástí pozemku 

p.č.st. 220 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo U Studia bez č.p., Ostrava-Zábřeh, na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem konání bohoslužeb, dle důvodové zprávy 

 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0069/18 
Předchozí souhlas s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu 
k bydlení na ul. Břenkova 7, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 0021/RMOb-JIH/1822/1 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
předchozí souhlas s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 54,1 m2 

v objektu k bydlení č.p. 2974, který je součástí pozemku p.č. st. 4702 v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, adresní místo Břenkova 2974/7, Ostrava - Zábřeh, s účelem nájmu provozování 

prodejny a skladu vína - vinotéky, z nájemce Milana Lipiny, IČO 65481321, se sídlem 

Horní 1479/88, Ostrava-Hrabůvka, na nového nájemce Van Duc Hoang, IČO: 28572661, se 

sídlem Svárov 1040, Vsetín 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0085/18 
Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor na ul. Čujkovova 1719/31 v O.- Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 0022/RMOb-JIH/1822/1 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zveřejnění záměru na výpůjčku prostor o celkové výměře 45,66 m² nacházejících se v 1. NP 
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jiné stavby č. p. 1719, která je součástí pozemku p.č.st. 2184 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní 

místo Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 

městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem 

poskytování volnočasových aktivit dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0077/18 
Ukončení nájmů bytů dohodou a podání výpovědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0023/RMOb-JIH/1822/1 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o ukončení nájmů bytů (společného nájmu bytu) dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 

a) XXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX (trvale bytem Školská čtvrť XXXX, 

Frenštát pod Radhoštěm),   Plzeňská XXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX 

b) XXXXXXX XXXX, nar. XXXXXXXX, Horní XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka, č. b. X 

c) XXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXX, Svornosti XXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. X 

d) XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX 

e) XXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, Čujkovova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh, b. č. XX 

f) XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX, Pavlovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX 

g) XXX XXXXX, nar. XXXXX (trvale bytem Kischova XXXXX, Ostrava-Zábřeh), B. 

Václavka XXXXX, Ostrava-Bělský Les, č. b. XX 

h) XXXXXXXXXX XXXX, nar. XXXXXX a XXXXX XXXXX, nar. XXXXXX (trvale 

bytem U Zahrádek, X, Klimkovice-Václavovice), Čujkovova XXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. 

X     

s tím, že nájemci jsou povinni byt vyklidit a odevzdat pronajímateli nejpozději v den, kdy 

nájem končí, a to se vším vybavením a zařízením a ve stavu odpovídajícím sjednanému 

způsobu užívání a stavu, v jakém jej od pronajímatele převzali, přihlédnuto bude jen 

k obvyklému opotřebení. Nájemci odstraní v bytě změny, které provedli se souhlasem 

pronajímatele, pokud si strany ujednaly, že uvedou byt do původního stavu, odstraní také 

všechny změny, které v bytě provedli bez souhlasu pronajímatele, pokud pronajímatel 

nájemcům nesdělil, že odstranění takových změn nežádá. Byt bude řádně odevzdán, obdrží-li 

pronajímatel klíče a nic dalšího mu nebude bránit v přístupu do bytu. 

2. o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1,2 občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 

XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXX, Stadická XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka, č. b. XX  
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0087/18 
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Pavlovova 
1626/67, Ostrava-Zábřeh, zveřejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 0024/RMOb-JIH/1822/1 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ulici 

Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, dohodou ke dni 31.12.2018 a uzavření dohody o 

ukončení nájemní smlouvy s nájemcem  XXXXXX XXXXX, bytem Dr. Martínka 

XXXXXXXXXXXXXXXX, v rozsahu dle přílohy č. 2   

  

2) rozhodla 

  
o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 14,8 m² v I. NP 

objektu k bydlení č.p. 1626, který je součástí pozemku p.č.st. 2017 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

adresní místo Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, s minimální výší nájemného 2 100 Kč/m²/rok, 

na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou,  bez určení účelu užívání, za podmínky, že 

v prostorách nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 

a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 

pozdějších předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., 

o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona 

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány 

činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti 

s erotickým podtextem, dle důvodové zprávy 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0075/18 
Pronájem sociálních bytů vyčleněných na území MOb Ostrava-Jih v rámci projektu 
„Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 0025/RMOb-JIH/1822/1 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu sociálního bytu na dobu určitou, s účinností od 01.12.2018 do 28.02.2019, 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 

a) Františka Formana 271/47, Ostrava-Dubina, 0+2, standard, č. b. 5 

XXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX, Dolní XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh a XXXXX 

XXXXX, nar. XXXXXXXX, Dolní XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 
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b) Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 10 

XXXXXXXXXX, nar. XXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

c) Rodimcevova 2177/16, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 9 

XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXX, U Lesa XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

d) Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 42 XXXXXXXXXX XXXXX, 

nar. XXXXXXXX, Břenkova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

e) Zlepšovatelů 581/64, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 1 

XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX, Vlasty Vlasákové XXXX, Ostrava-Bělský Les a 

XXXXXXX, nar. XXXXXXXX, Vlasty Vlasákové XXXXX, Ostrava-Bělský Les 

v případě odstoupení schváleného žadatele o pronájem sociálního bytu o dalším žadateli 

v pořadí dle důvodové zprávy 

  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0008/18 
Návrh stanovení termínů zasedání ZMOb a schůzí RMOb 
  
Usnesení číslo: 0026/RMOb-JIH/1822/1 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanovuje 

  
termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb s možností změny takto: 

zasedání ZMOb 

2. zasedání          13.12.2018 

3. zasedání          07.03.2019 

4. zasedání          06.06.2019 

5. zasedání          05.09.2019 

schůze RMOb 

2. schůze            29.11.2018 

3. schůze            06.12.2018 

4. schůze            20.12.2018 

5. schůze            10.01.2019 

6. schůze            17.01.2019 

7. schůze            24.01.2019 

8. schůze            14.02.2019 

9. schůze            21.02.2019 

10. schůze          28.02.2019 

11. schůze          14.03.2019 

12. schůze          21.03.2019 

13. schůze          28.03.2019 
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14. schůze          11.04.2019 

15. schůze          18.04.2019 

16. schůze          25.04.2019 

17. schůze          16.05.2019 

18. schůze          23.05.2019 

19. schůze          30.05.2019 

20. schůze          13.06.2019 

21. schůze          20.06.2019 

22. schůze          27.06.2019 

23. schůze          18.07.2019 

24. schůze          08.08.2019 

25. schůze          22.08.2019 

26. schůze          12.09.2019 

27. schůze          19.09.2019 

28. schůze          26.09.2019 

29. schůze          17.10.2019 

30. schůze          24.10.2019 

31. schůze          31.10.2019 

 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0098/18 
Souhlas se stavebním záměrem, pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Klegova 
  
Usnesení číslo: 0027/RMOb-JIH/1822/1 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru, spočívajícím v umístění stavby přístupu a vjezdu k objektu 

na částech pozemku p.p.č. 799/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 

11,22 m² (z toho 3,57 m² v zeleni a 7,65 m² na stávajícím chodníku při místní komunikaci) 

v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 

souhlas pro stavebníka společnost KALPA s.r.o., IČO 258 37 885, se sídlem Praha 

10 - Strašnice, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, je platný do 30.11.2020 

  

2) rozhodla 

  
pronajmout části pozemku p.p.č. 799/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 

3,57 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Klegova, společnosti KALPA s.r.o., IČO 258 37 885, se sídlem 

Praha 10 - Strašnice, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, za účelem umístění a užívání přístupu 

a vjezdu k objektu, s výší ročního nájemného 1 500 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

 

  

(zn. předkl.) 
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OMJ/RMOb/0099/18 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0028/RMOb-JIH/1822/1 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  částem pozemků p.p.č. 304/2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 311/33 ostatní plocha, jiná plocha, vše 

v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování veřejné sítě 

elektronických komunikací v rozsahu dle geometrického plánu č. 1504-141/2018, na dobu 

neurčitou za úplatu ve výši 24 440 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností  PODA a.s., IČO 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská 

Ostrava, 702 00  Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy 

č. 1 tohoto materiálu  

 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0100/18 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0029/RMOb-JIH/1822/1 

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 zemní kabelové přípojky NN včetně přípojkové skříně v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 3315-139/2016, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 9 500 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/0101/18 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0030/RMOb-JIH/1822/1 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování 

zemní kabelové přípojky NN včetně připojovací skříně v rozsahu dle geometrického plánu 
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č. 1157-971/2016, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 2 000 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/0081/18 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Dubina u Ostravy, ul. J. Škody x Fr. Formana 
  
Usnesení číslo: 0031/RMOb-JIH/1822/1 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru stavby podzemního komunikačního vedení CETIN v rámci 

stavby pod názvem „RVDSL1721_M_T_OSDU24-OSDU1HR_OK“ v předpokládané délce 

425 bm v částech pozemků parc.č. 71/78 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 71/85 

ostatní plocha, zeleň, parc.č. 110/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 110/3 ostatní plocha, 

jiná plocha, parc.č. 110/27 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dubina u Ostravy, 

v rozsahu dle situačního snímku, který je přílohou  č. 2 tohoto materiálu, souhlas 

pro stavebníka - společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, je platný do 30.11.2020 

 

2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem 

pozemků parc.č. 71/78 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 71/85 ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 110/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 110/3 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 

110/27 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dubina u Ostravy, za účelem uložení 

podzemního komunikačního vedení CETIN v rámci stavby pod názvem 

„RVDSL1721_M_T_OSDU24-OSDU1HR_OK“ v předpokládané délce 425 bm, ve prospěch 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 

2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za úplatu ve výši stanovené znaleckým 

posudkem  na ocenění  náhrady obvyklé v daném místě a čase za zřízení věcného břemene - 

služebnosti navýšenou o DPH v zákonné výši  

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 

povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního komunikačního 

vedení CETIN v částech dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

 

3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.11.2020 uzavřít s vlastníkem stavby 

podzemního komunikačního vedení CETIN, společností Česká telekomunikační 
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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. 3 tohoto materiálu 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0070/18 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 
72.18 „Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 0032/RMOb-JIH/1822/1 

OVZ 

k usnesení č. 7442/RMObM-JIH/1418/2 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 

tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky 

na služby VZ 72.18 „Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku 

SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření smlouvy u této nadlimitní 

veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 

- PEGASUS Service s.r.o., Hlavní 778, 739 34 Šenov, IČO: 02029375, za nabídkovou cenu 

za provádění pravidelného úklidu 24 825 Kč bez DPH/měsíc u 1. dílčí části, 17 025 Kč 

bez DPH/měsíc u 2. dílčí části, 21 675 Kč bez DPH/měsíc u 3. dílčí části, 13 800 Kč 

bez DPH/měsíc u 4. dílčí části, 18 375 Kč bez DPH/měsíc u 5. dílčí části a za nabídkovou cenu 

90 Kč bez DPH za 1 hod. práce na 1 pracovníka za provádění mimořádného úklidu u 1. - 5. 

dílčí části, a za ceny uvedené v přílohách č. 1 přiložené smlouvy, 

- Karel Hráček, Nad Pekárnou 729, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, 

IČO: 60810289, za nabídkovou cenu za provádění pravidelného úklidu 16 773 Kč 

bez DPH/měsíc u 6. dílčí části, 11 820 Kč bez DPH/měsíc u 7. dílčí části, 13 010 Kč 

bez DPH/měsíc u 8. dílčí části, 41 509 Kč bez DPH/měsíc u 9. dílčí části, 28 820 Kč 

bez DPH/měsíc u 10. dílčí části a za nabídkovou cenu 100 Kč bez DPH za 1 hod. práce na 1 

pracovníka za provádění mimořádného úklidu u 6. - 10. dílčí části, a za ceny uvedené 

v přílohách č. 1 přiložené smlouvy 

  

2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem 

na realizaci jednotlivé dílčí části této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 72.18 „Zajištění 

úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO svěřených městskému 

obvodu Ostrava-Jih“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.11.2018 
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 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrhy smluv u této veřejné zakázky k podpisu starostovi 

městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 

na služby VZ 72.18 „Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku 

SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.01.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0063/18 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 
118.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, 
Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 0033/RMOb-JIH/1822/1 

OVZ 

k usnesení č. 7487/RMOb-JIH/1418/183 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 

tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky 

na služby VZ 118.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu Mjr. 

Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné 

zakázky s vybraným dodavatelem MARK VALA s.r.o., Divadelní 603/3, 602 00 Brno - město, 

IČO: 07214481, za nabídkovou cenu 496 000 Kč bez DPH, tj. 600 160 Kč vč. DPH, s lhůtou 

realizace 105 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon 

autorského dozoru 600 Kč bez DPH/hod. 

 

2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 

nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 118.18 Zpracování projektové dokumentace 

„Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru investičního 

 

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 

starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 

zakázky na služby VZ 118.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu 
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Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.01.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0059/18 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 123.18 „Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16” 
  
Usnesení číslo: 0034/RMOb-JIH/1822/1 

OVZ 

k usnesení č. 7489/RMOb-JIH/1418/183 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zrušit zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce VZ 123.18 „Oprava školní kuchyně včetně 

pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16” dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v důvodové 

zprávě tohoto materiálu 

  

2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 

zakázky VZ 123.18 „Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16” 

vyplývající z usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 14.12.2018 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0065/18 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 141.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 
14, Ostrava-Zábřeh“ 
  
Usnesení číslo: 0035/RMOb-JIH/1822/1 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 141.18 Zpracování projektové dokumentace 

„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 

v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání 

veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 

příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn 
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2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

- členové 

1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 

3. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického 

rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů 

1. Mgr. Miroslava Folková, ředitelka Základní školy a mateřská školy, Ostrava–Zábřeh, 

Horymírova 100, příspěvkové organizace 

2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 

3. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

4. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 

zakázky na služby VZ 141.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 

smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 

 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 14.03.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0067/18 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 142.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ 
Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 0036/RMOb-JIH/1822/1 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 142.18 Zpracování projektové dokumentace 

„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka“ 

v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání 

veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 

příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn 
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2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

- členové 

1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 

3. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického 

rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů 

1. Mgr. Martin Pail, ředitel Základní školy a mateřská školy, Ostrava–Hrabůvka, Mitušova 16, 

příspěvkové organizace 

2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 

3. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

4. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 

zakázky na služby VZ 142.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 

smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 14.03.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0068/18 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 143.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ A. 
Gavlase 12a, Ostrava-Dubina“ 
  
Usnesení číslo: 0037/RMOb-JIH/1822/1 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 143.18 Zpracování projektové dokumentace 

„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ A.Gavlase 12a, Ostrava-Dubina“ 

v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání 

veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 

příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn 
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2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

- členové 

1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 

3. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického 

rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů 

1. Alena Píchová, ředitelka Mateřská školy Ostrava – Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové 

organizace 

2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 

3. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

4. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 

zakázky na služby VZ 143.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 

smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 14.03.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0069/18 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 144.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 0038/RMOb-JIH/1822/1 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 144.18 Zpracování projektové dokumentace 

„Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“ v otevřeném zadávacím řízení 

dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek 

Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 

organizací, ve znění pozdějších změn 
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2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

- členové 

1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 

3. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického 

rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů 

1. Mgr. Ladislava Měchová, ředitelka Základní školy a mateřská školy, Ostrava–Hrabůvka, 

Krestova 36A, příspěvkové organizace 

2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 

3. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

4. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 

5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 

zakázky na služby VZ 144.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 

smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 14.03.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0072/18 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 
145.18 „Dodávka software dle GDPR pro počítačovou síť” 
  
Usnesení číslo: 0039/RMOb-JIH/1822/1 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 145.18 

„Dodávka software dle GDPR pro počítačovou síť” 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 přínosu 
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2) jmenuje 

  hodnotící komisi 

- členové: 

1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 

2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 

3. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 

4. Mgr. Bc. Petr Sláma, odbor právní 

5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 

1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy 

3. Daniel Čikl, odbor hospodářské správy 

4. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 

5. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 

zakázky VZ 145.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 

veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0039/18 
Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Hrabůvka - dodatek č. 
4 
  
Usnesení číslo: 0040/RMOb-JIH/1822/1 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0746/2018/INV ze dne 24.07.2018 

na veřejnou zakázku “Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava 

- Hrabůvka” se zhotovitelem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9. Dodatkem č. 4 

se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku 42 527,72 Kč bez DPH 

na  9 157 679,54 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu 

realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky a z 

důvodu neprovádění některých prací 
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2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 4 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru investičního 
 

  

 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0075/18 
Jmenování nové hodnotící komise (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 88.18 
„Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - 
Jih v letech 2019 - 2020” 
  
Usnesení číslo: 0041/RMOb-JIH/1822/1 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
část usnesení č. 7510/RMOb-JIH/1418/183 ze dne 27.09.2018, a to v rozsahu odstavce 2) 

usnesení 

  

2) jmenuje 

  hodnotící komisi ve složení 

- členové: 

1. Bc. Zdeněk Hübner, MBA, místostarosta obvodu 

2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 

3. Tomáš Gemela, člen zastupitelstva obvodu 

4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

5. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 

1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 

2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

3. Bc. Petr Smoleň, člen zastupitelstva obvodu 

4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 

5. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení k této 

nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 88.18 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0002/18 
Způsob vyplacení odměny při skončení funkčního období uvolněných členů 
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ve volebním období 2014 - 2018 
  
Usnesení číslo: 0042/RMOb-JIH/1822/1 

tajemník 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o jednorázovém vyplacení odměny při skončení funkčního období uvolněným členům 

Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ve volebním období 2014 - 2018, pokud jim 

na tuto odměnu vznikl nárok 

  

2) rozhodla 

  
že odměna podle tohoto usnesení bude příslušným uvolněným členům zastupitelstva vyplacena 

nejpozději ve výplatním termínu za měsíc listopad 2018, a to za podmínky předložení čestného 

prohlášení dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 12.12.2018 

 Tajemník 
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0024/18 
Návrh pravidel rozpočtového provizoria městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0043/RMOb-JIH/1822/1 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu schválit pravidla rozpočtového provizoria městského obvodu 

Ostrava-Jih ve znění důvodové zprávy 

  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0009/18 
Návrh na zřízení komisí rady 
  
Usnesení číslo: 0044/RMOb-JIH/1822/1 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zřizuje 

  
1. komisi bytovou s počtem 13 členů 

2. komisi ekonomickou, investiční, strategického rozvoje, životního prostředí s počtem 13 

členů 

3. komisi majetkovou s počtem 9 členů 

4. komisi pro dopravu, parkovací systémy, komunální čistoty a pořádku s počtem 13 členů 

5. komisi sociální s počtem 9 členů 

6. komisi pro bezpečnost, proti kriminalitě, pro sport a volný čas s počtem 9 členů 
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7. komisi kulturní a školskou s počtem 9 členů 

8. komisi pro otevřenou radnici, informační technologie a vztahy s veřejností s počtem 9 členů 

  

2) volí 

  
1. předsedu komise bytové Stanislava Odstrčila 

2. členy komise bytové 

Bc. Pavla Janíka 

Romanu Körösi 

Radka Ďurča 

Mgr. Lucii Foldynovou 

Jiřího Stráníka 

Bc. Václava Mrkvicu 

Dagmar Holaňovou 

Tomáše Gemelu 

Pavla Koláře 

Františka Teplíka 

Mgr. Hanu Štanglerovou 

Bc. Vratislavu Krnáčovou 

3. předsedu komise ekonomické, investiční, strategického rozvoje, životního prostředí a 

výstavby Ing. Karla Malíka 

4. členy komise ekonomické, investiční, strategického rozvoje, životního prostředí a výstavby 

Dalibora Mouku 

Bc. Pavlínu Nováčkovou 

Ing. Marka Vysockého 

Ing. et Ing. Leo Luzara 

Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. 

Mgr. Ing. Radka Šnitu, Ph.D., MBA 

Ing. Jaroslava Nahodila 

Ing. Lenku Holkovou 

Dagmar Holaňovou 

Ing. Břetislava Rigera 

Bc. Petra Smoleně 

Bc. Vratislavu Krnáčovou 

5. předsedu komise majetkové Stanislava Odstrčila 

6. členy komise majetkové 

Mgr. Libuši Přikrylovou, MBA 

Ondřeje Platka 

Tomáše Šimka 

Petra Jakubka 
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Mgr. Petra Opletala 

Radku Čejkovou 

Mgr. Ondřeje Sýkoru 

Ing. Vlastu Gazdovou 

7. předsedu komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální čistoty a pořádku Mgr. 

Radima Ivana 

8. členy komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální čistoty a pořádku 

Dalibora Mouku 

Ing. Petra Kopečného 

Františka Janečku 

Jana Garu 

Michala Drnovského 

Eduarda Ciose 

Jaroslava Musiala 

Pavla Koláře 

Jiřího Břenka 

por. Bc. Martina Šimka 

Bc. Petra Smoleně 

Jaroslava Křístka 

9. předsedu komise sociální Mgr. Hanu Štanglerovou 

10. členy komise sociální 

Jiřinu Ivanovou 

Ing. Michala Breškovce 

Irenu Bláhovou 

Josefa Graňáka 

Ing. Jiří Šlusař 

Jiřinu Chlebovskou 

Bc. Janu Hellerovou 

Dagmar Holaňovou 

11. předsedu komise pro bezpečnost, proti kriminalitě, pro sport a volný čas Ing. Svatavu 

Huťkovou 

12. členy komise pro bezpečnost, proti kriminalitě, pro sport a volný čas 

Mgr. Marka Pabjana, MBA 

Bc. Roberta Kolena 

Františka Janečku 

Petra Jakubka 

Mgr. Viktora Panušku 

Ing. Martina Kreta, DiS. 
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Jana Vavroše 

Tomáše Gemelu 

13. předsedu komise kulturní a školské Mgr. Michaelu Sudovou, LL.B. 

14. členy komise kulturní a školské 

Mgr. Libuši Přikrylovou, MBA 

Mgr. Arnošta Žídka, Ph.D. 

Janu Maternovou 

Jana Garu 

PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA 

Mgr. Hanu Štanglerovou 

Jiřinu Chlebovskou 

Ing. Lenku Holkovou 

15. předsedu komise pro otevřenou radnici, informační technologie a vztahů s veřejností 

Gabrielu Macečkovou 

16. členy komise pro otevřenou radnici, informační technologie a vztahů s veřejností 

Bc. Elišku Ulehlovou 

Ing. Marka Vysockého 

Mgr. Zlatu Klenkovou 

Mgr. Radima Ivana 

Mgr. Ondřeje Sýkoru 

Jana Vavroše 

Ing. Martinu Vavříkovou 

Jakuba Křikalu 

  
 

 

 


