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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 12.06.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

1037/RMOb-JIH/1822/20 OFR/RMOb/00
47/19 

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
IČ 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, zřízené statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

1038/RMOb-JIH/1822/20 OFR/RMOb/00
48/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 27/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1039/RMOb-JIH/1822/20 SOC/RMOb/00
26/19 

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

1040/RMOb-JIH/1822/20 OSC/RMOb/00
05/19 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

1041/RMOb-JIH/1822/20 OSC/RMOb/00
04/19 

Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky 

1042/RMOb-JIH/1822/20 OHS/RMOb/00
11/19 

Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací (UPC) pro odběrná 
místa: budova radnice městského obvodu Horní 
791/3, Ostrava-Hrabůvka, DPS Odborářská 677/72, 
Ostrava-Hrabůvka a DPS Horymírova 3054/121, 
Ostrava-Zábřeh 

1043/RMOb-JIH/1822/20 OSK/RMOb/01
79/19 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, 
Klegova 29, příspěvkové organizaci 

1044/RMOb-JIH/1822/20 OSK/RMOb/01
78/19 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole 
Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové 
organizaci 

1045/RMOb-JIH/1822/20 OSK/RMOb/01
77/19 

Souhlas se zapojením Základní školy 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpočtu 
MŠMT 

1046/RMOb-JIH/1822/20 OSK/RMOb/01
80/19 

Souhlas s přijetím finančního daru pro Základní 
školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 13, příspěvkovou organizaci 

1047/RMOb-JIH/1822/20 OSK/RMOb/01
81/19 

Souhlas s přijetím finančního daru pro Mateřskou 
školu Ostrava-Dubina, F. Formana 13, 
příspěvkovou organizaci 

1048/RMOb-JIH/1822/20 OSK/RMOb/01
82/19 

Souhlas s provedením stavby 

1049/RMOb-JIH/1822/20 OSK/RMOb/01
83/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 
Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvkové organizace 
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1050/RMOb-JIH/1822/20 OSK/RMOb/01
84/19 

Změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 
u Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, 
V.Košaře 6, příspěvkové organizace 

1051/RMOb-JIH/1822/20 OSK/RMOb/01
85/19 

Snížení kapacity počtu žáků v Základní škole 
a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 
1, příspěvkové organizaci 

1052/RMOb-JIH/1822/20 OPVO/RMOb/0
019/19 

Návrh na stanovení termínů zasedání ZMOb 
a schůzí RMOb 

1053/RMOb-JIH/1822/20 OPVO/RMOb/0
026/19 

Návrh na úpravu Jednacího řádu Rady městského 
obvodu Ostrava-Jih 

1054/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
47/19 

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení 
nájmu) 

1055/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
48/19 

Ukončení výpůjčky prostoru v objektu na ulici 
Horní 287/81, O.-Dubina 

1056/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
46/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ulici Fr. Formana 251/13, 
O.-Dubina 

1057/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
45/19 

Výpověď z nájmu bytu 

1058/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
41/19 

Zaslání výzvy společným nájemcům bytu 
k odstranění závadného chování 

1059/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
42/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v objektu 
na ulici Svornosti bez č. p., O.-Zábřeh 

1060/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
43/19 

Ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
v objektu na ulici Fr. Formana 251/13, O.-Dubina, 
zveřejnění záměru 

1061/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
38/19 

Pronájem bytů zvláštního určení a podání výpovědi 
z nájmu bytu 

1062/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
12/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Horní 1492/55 o výměře 99,83 m² 

1063/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
37/19 

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

1064/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
25/19 

Souhlas s podnájem části prostor sloužících 
podnikání v objektu na ul. U Haldy 200/18, 
Ostrava-Hrabůvka 

1065/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
18/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ul. Lužická 4/591, 
Ostrava-Výškovice 

1066/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
49/19 

Udělení souhlasu s umístěním sídla podnikající 
fyzické osoby v objektu k bydlení na ul. Mňukova 
3022/24, Ostrava-Zábřeh 

1067/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
26/19 

Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih 

1068/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
51/19 

Pronájem části střechy bytového domu Výškovická 
447/153, Ostrava-Výškovice 
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1069/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
52/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

1070/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/01
95/19 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. 
Hrabůvka a Dubina u Ostravy 

1071/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
26/19 

Souhlas vlastníka sousedních pozemků 
se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Krakovská 

1072/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
25/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou (1) 

1073/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
27/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou (2) 

1074/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
16/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Hrabůvka 

1075/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
23/19 

Souhlas se stavebním záměrem, výpůjčka části 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Podhájí 

1076/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
13/19 

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

1077/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/01
94/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. V. Košaře 

1078/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
32/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Alberta Kučery - restaurační 
zahrádka 

1079/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
31/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Tlapákova – restaurační zahrádka 

1080/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
30/19 

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita – Korýtko 

1081/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/01
51/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Na Rybníčkách 

1082/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
15/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Averinova 

1083/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
19/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Na Mýtě – restaurační zahrádka 

1084/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
33/19 

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

1085/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
29/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova 

1086/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
28/19 

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

1087/RMOb-JIH/1822/20 OMJ/RMOb/02
18/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Volgogradská – restaurační 
zahrádka 

1088/RMOb-JIH/1822/20 INV/RMOb/003
0/19 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí 
o realizaci přeložky distribučního zařízení 
na zpracování projektové dokumentace 
“Vybudování parkovacích stání na ul. 29. dubna” 
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1089/RMOb-JIH/1822/20 INV/RMOb/003
1/19 

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení 
objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih - dodatek 
č. 3 

1090/RMOb-JIH/1822/20 OVZ/RMOb/01
30/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 94.18 
Zpracování projektové dokumentace „Výměna 
umakartových bytových jader v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih” 

1091/RMOb-JIH/1822/20 OVZ/RMOb/01
49/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 14.19 Zpracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce tramvajového 
podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“ 

1092/RMOb-JIH/1822/20 OVZ/RMOb/01
44/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 50.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, 
prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“ 

1093/RMOb-JIH/1822/20 OVZ/RMOb/01
46/19 

Námitky a rozhodnutí o nich (zjednodušené 
podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka 
na služby) - VZ 03.19 „Vývoz, vyčištění, návoz 
čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných 
pískovištích, svěřených do správy městského 
obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 

1094/RMOb-JIH/1822/20 OVZ/RMOb/01
48/19 

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

1095/RMOb-JIH/1822/20 OVZ/RMOb/01
50/19 

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

1096/RMOb-JIH/1822/20 OVZ/RMOb/01
41/19 

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” 

1097/RMOb-JIH/1822/20 OVZ/RMOb/01
52/19 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 55.19 „Zateplení 
kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, 
Ostrava-Jih“ 

1098/RMOb-JIH/1822/20 OVZ/RMOb/01
45/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 58.19 „Stavební úpravy 
ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení 
pavilonu učeben“ 

1099/RMOb-JIH/1822/20 OVZ/RMOb/01
53/19 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 42.19 „Oprava 
nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 
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1100/RMOb-JIH/1822/20 OVZ/RMOb/01
54/19 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 41.19 „Výměna 
oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

1101/RMOb-JIH/1822/20 INV/RMOb/003
4/19 

Dodatek č.2 ke smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV, 
“Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka” 

1102/RMOb-JIH/1822/20 SOC/RMOb/00
29/19 

Úprava smlouvy schválené usnesením RMOb 
č. 0919/RMOb-JIH/1822/17, ze dne 16.05.2019, 
bod SOC/RMOb/0021/19 Žádost o finanční 
podporu projektu Setkávání u čaje 2019 

1103/RMOb-JIH/1822/20 OVZ/RMOb/01
51/19 

Uzavření kupní smlouvy na osobní automobil 
Škoda Fabia 

1104/RMOb-JIH/1822/20 OVZ/RMOb/01
57/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 59.19 „Nákup 
konvektomatů a pánve” 

1105/RMOb-JIH/1822/20 ODK/RMOb/00
40/19 

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků 
v městském obvodu Ostrava-Jih v zónách č. 1, 4, 5 
na období 2019/2020 

1106/RMOb-JIH/1822/20 OVZ/RMOb/01
62/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 60.19 „Zimní údržba 
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť 
a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní 
sezónu 2019/2020“ 

1107/RMOb-JIH/1822/20 OSK/RMOb/01
96/19 

Souhlas s partnerstvím 

1108/RMOb-JIH/1822/20 OBH/RMOb/01
39/19 

Námitka proti výpovědi z nájmu bytu 

1109/RMOb-JIH/1822/20 TAJ/RMOb/001
4/19 

Zpráva o výsledku výběrového řízení na ředitele 
příspěvkové organizace k poskytování sociálních 
služeb 

1110/RMOb-JIH/1822/20 OPVO/RMOb/0
027/19 

Jmenování ředitele příspěvkové organizace 
k poskytování sociálních služeb 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OBH/RMOb/01
36/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ulici 
Horní 1492/55 o výměře 420,675 m² 

 OBH/RMOb/01
44/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostorů na ulici 
Čujkovova 11 a Čujkovova 17, Ostrava-Zábřeh 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0047/19 
Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, I Č 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostr ava-Zábřeh, zřízené 
statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1037/RMOb-JIH/1822/20 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

Technické služby Ostrava-Jih, IČ 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 
Ostrava-Zábřeh: 

a) zvýšením výnosů  v hlavní činnosti o částku 363 000 Kč dle bodu 1) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

b) zvýšením výnosů a nákladů o částku 11 000 Kč dle bodu 2) důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 28.06.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0048/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 27/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1038/RMOb-JIH/1822/20 

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 15 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5222 o 15 tis. Kč 
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b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 363 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6351 o 363 tis. Kč 

c) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 3639, pol. 2322 o 11 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 11 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5137 o 35 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400285000000 o 35 tis. Kč 

e) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2122 o 2 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5169 o 400 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG dle bodu e) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 1 100 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5xxx o 2 200 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, ORG 0400287000000 o 2 200 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5901, UZ 13 o 605 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 13, ORG dle bodu g) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 605 tis. Kč 

h) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400243000000 o 17 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, ORG 0400153000000 o 17 tis. Kč 

i) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 0400093000000 o 36 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400003000000 o 36 tis. Kč 

j) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 91 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5169 o 91 tis. Kč 

k) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171 o 480 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 5171 o 480 tis. Kč 

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

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 19.06.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0026/19 
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: 1039/RMOb-JIH/1822/20 

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 

  
 (zn. předkl.) 

OSC/RMOb/0005/19 
Úhrada kreditu frankovacího stroje 
  
Usnesení číslo: 1040/RMOb-JIH/1822/20 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 
IČO: 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní služby 
spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek ve výši 300 000 Kč pro frankovací stroj 
PITNEY BOWES DM 300c, v.č. 7920442, umístěný na podatelně Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih 

  
2) ukládá 
  

odboru správních činností zajistit úhradu kreditu dle bodu 1) tohoto materiálu z ORJ 13 
ODPA 6171 POL 5161 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 08.07.2019
 vedoucí odboru správních činností 
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(zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0004/19 
Projednání návrhu obecn ě závazné vyhlášky 
  
Usnesení číslo: 1041/RMOb-JIH/1822/20 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
uvedeným v Příloze č. 1 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru správních činností informovat Magistrát města Ostravy o usnesení pod bodem 1) tohoto 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 12.07.2019
 vedoucí odboru správních činností 

 
  

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0011/19 
Smlouvy o poskytování ve řejně dostupných služeb elektronických komunikací (UPC) 
pro odb ěrná místa: budova radnice m ěstského obvodu Horní 791/3, 
Ostrava-Hrab ůvka, DPS Odborá řská 677/72, Ostrava-Hrab ůvka a DPS Horymírova 
3054/121, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 1042/RMOb-JIH/1822/20 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektonických komunikací (UPC) 

pro odběrná místa: 

- budova radnice městského obvodu Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka 

- DPS Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka 

- DPS Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0179/19  
Výjimka z po čtu d ětí v Základní škole a mate řské škole MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 1043/RMOb-JIH/1822/20 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, pro školní rok 2019/2020, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0178/19  
Výjimka z po čtu d ětí v Mate řské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, p říspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 1044/RMOb-JIH/1822/20 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové 
organizaci, se sídlem A. Gavlase 182/12A, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029880, pro školní 
rok 2019/2020, dle předloženého návrhu 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0177/19  
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 27, p říspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 1045/RMOb-JIH/1822/20 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, 
příspěvkové organizace se sídlem Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379, 
do projektu v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony II“ 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0180/19  
Souhlas s p řijetím finan čního daru pro Základní školu a mate řskou školu 
Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 13, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 1046/RMOb-JIH/1822/20 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru v hodnotě 15 000 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace, se sídlem Kosmonautů 2215/13, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631760, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0181/19  
Souhlas s p řijetím finan čního daru pro Mate řskou školu Ostrava-Dubina, F. Formana 
13, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 1047/RMOb-JIH/1822/20 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru v hodnotě 10 000 Kč do vlastnictví Mateřské školy Ostrava-Dubina, 
F. Formana 13, příspěvkové organizace se sídlem F. Formana 251, 700 30 Ostrava-Dubina, 
IČO 75029821, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0182/19  
Souhlas s provedením stavby 
  
Usnesení číslo: 1048/RMOb-JIH/1822/20 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavby Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvkové organizace, se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70944652, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0183/19  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2019 Základní školy Ostrava-Výškovice, 
Srbská 2, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1049/RMOb-JIH/1822/20 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2019 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvkové organizace, se sídlem Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778, 
dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2019 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace, se sídlem Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778, a to zvýšením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 23  tis. Kč dle předložené důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0184/19  
Změny zápisu v rejst říku škol a školských za řízení u Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Dubina, V.Koša ře 6, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1050/RMOb-JIH/1822/20 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  - s výmazem adresy Jaromíra Matuška 21/6, 700 30 Ostrava-Dubina jako místa poskytovaného 

vzdělávání nebo školských služeb od 01.09.2019 v bodě Mateřská škola 

- se zápisem adresy Václava Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina jako místa poskytovaného 
vzdělávání nebo školských služeb od 01.09.2019 v bodě Mateřská škola 

- s výmazem adresy Jaromíra Matuška 21/6, 700 30 Ostrava-Dubina jako místa poskytovaného 
vzdělávání nebo školských služeb od 01.09.2019 v bodě Základní škola 

- se snížením kapacity počtu žáků základní školy a se snížením kapacity počtu žáků v oboru 
základní škola ze stávajících 800 žáků na navrhovanou kapacitu počtu žáků základní školy a 
kapacitu počtu žáků v oboru základní škola 500 žáků od 01.09.2019 v bodě Základní škola 

- s výmazem adresy Jaromíra Matuška 82/26, 700 30 Ostrava-Dubina jako místa 
poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb od 01.09.2019 v bodě Školní družina 

- se snížením kapacity školní družiny ze stávající kapacity 350 žáků na navrhovanou kapacitu 
školní družiny 150 žáků od 01.09.2019 v bodě Školní družina 

- s výmazem odloučeného pracoviště na ul. Jaromíra Matuška 82/26 z rejstříku škol a 
školských zařízení v bodě Školní jídelna - výdejna od 01.09.2019 v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvkové organizaci se sídlem V.Košaře 121/6, 700 30 
Ostrava-Dubina, IČO 706 31 751 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0185/19  
Snížení kapacity po čtu žáků v Základní škole a mate řské škole Ostrava-B ělský Les, 
B.Dvorského 1, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 1051/RMOb-JIH/1822/20 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se snížením kapacity počtu žáků a se snížením kapacity počtu žáků v oboru základní škola ze 
stávajících 1050 žáků na navrhovanou kapacitu počtu žáků základní školy a kapacitu počtu 
žáků v oboru základní škola  930 žáků od 01.09.2019 v Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizaci se sídlem B.Dvorského 1041/1, 
700 30 Ostrava-Bělský Les, IČO 709 78 352 
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(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0019/19 
Návrh na stanovení termín ů zasedání ZMOb a sch ůzí RMOb 
  
Usnesení číslo: 1052/RMOb-JIH/1822/20 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanovuje 
  

termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb s možností změny takto: 
zasedání ZMOb 
6. zasedání     21.11.2019 
7. zasedání     12.12.2019 

schůze RMOb 
32. schůze     14.11.2019 
33. schůze     28.11.2019 
34. schůze     05.12.2019 

  
(zn. předkl.) 

OPVO/RMOb/0026/19 
Návrh na úpravu Jednacího řádu Rady m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1053/RMOb-JIH/1822/20 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

úpravu Jednacího řádu Rady městského obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, s účinností od 12.06.2019 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0147/19  
Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skon čení nájmu) 
  
Usnesení číslo: 1054/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o skončení nájmu bytu ke dni 04.06.2019 a o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu č. XX

nacházející se v XX. nadzemním podlaží stavby, č. p. XXX, která je součástí pozemku parcelní 
č. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo 
Bohumíra Četyny XXXXX, obec Ostrava, uzavřené dne 30.05.2018 s XXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXX, bytem Bohumíra Četyny XXXX, Ostrava-XXXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
2) trvá 
  na vyklizení bytu č. 79 nacházející se v XX. nadzemním podlaží stavby, č. p. XXX, která je 

součástí pozemku parcelní č. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina 
u Ostravy, adresní místo Bohumíra Četyny XXXXX, obec Ostrava 
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3) rozhodla 
  

o skončení společného nájmu bytu ke dni 01.07.2019 a o neprodloužení smlouvy o společném 
nájmu bytu č. X nacházející se v X. nadzemním podlaží stavby, č.p. XXX, která je součástí 
pozemku parcelní č. st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Hrabůvka, 
adresní místo Zlepšovatelů XXXXX , obec Ostrava, uzavřené dne 25.06.2008, dle důvodové 
zprávy 

1. XXXXXX XXXXXXXXXXX,, nar. XXXXXXXXX, bytem Zlepš ovatelů XXXXXX, 
Ostrava-XXXXXXXX 
2. XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem Podolí XXXXXXX , 
Ostrava-XXXXXXX 

  
4) trvá 
  

na vyklizení bytu č. 2 nacházející se v X. nadzemním podlaží stavby, č.p. XXX, která je 
součástí pozemku parcelní č. st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
Hrabůvka, adresní místo Zlepšovatelů XXXXX, obec Ostrava 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0148/19  
Ukon čení výp ůjčky prostoru v objektu na ulici Horní 287/81, O.-Dub ina 
  
Usnesení číslo: 1055/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o ukončení výpůjčky prostoru o výměře 107 m2 v objektu č. p. 287, který je součástí pozemku 
p.č. 71/142 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Horní 287/81, Ostrava-Hrabůvka, 
s vypůjčitelem spolkem 1. SC Vítkovice z. s., IČO 26588005, se sídlem Řecká 1473/1, 
Ostrava-Poruba, a to dohodou ke dni 31.07.2019, v rozsahu předloženého návrhu, 
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 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0146/19  
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v obje ktu na ulici Fr. 
Formana 251/13, O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 1056/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 92,22 m2 v III. NP 
objektu č. p. 251, který je součástí pozemku p.č. 71/81 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo 
Františka Formana 251/13, Ostrava-Dubina, s minimální výší nájemného 600 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 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., 
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/0145/19  
Výpov ěď z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 1057/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

k usnesení č. 0618/RMOb-JIH/1822/13 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o podání výpovědi z nájmu bytu č. XX nacházející se ve X. nadzemním podlaží stavby č.p. 
XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Svornosti XX, obec Ostrava podle ust. 
§ 2288 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
XXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem Svornosti  XXXXXXX , 
Ostrava-XXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0141/19  
Zaslání výzvy spole čným nájemc ům bytu k odstran ění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 1058/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy společným nájemcům bytu č. XX nacházejícím se ve XX. nadzemním podlaží 
stavby č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. XXXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
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v katastrálním území Výškovice u Ostravy, adresní místo Výškovická XXXXXXX, obec 
Ostrava podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 

1. XXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem Výškovi cká XXXXXXX , 
Ostrava-XXXXXXXXX 

2. XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem Výškovická XXXXXXX , 
Ostrava-XXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0142/19  
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v objektu na ulici Svornost i bez č. p., 
O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1059/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru bez vlastního vytápění o výměře 28,8 m2 v objektu 
bez č. p., který je součástí pozemku p.č.st. 3202 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Svornosti bez č. p., Ostrava-Zábřeh, s minimální výší nájemného 400 Kč/m2/rok, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem provozování prodejny občerstvení, 
dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0143/19  
Ukon čení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objekt u na ulici Fr. Formana 
251/13, O.-Dubina, zve řejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 1060/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 162,75 m2 v objektu č. p. 251, který 

je součástí pozemku p.č. 71/81 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 
251/13, Ostrava-Dubina, podanou nájemcem podnikající fyzickou osobu XXXX 
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX X, která 
prostor užívá na základě nájemní smlouvy č. 2/b/032/139/97 (ag. č. 97/351/OBH) ze dne 
17.11.1997, včetně dodatků. Smluvní vztah bude ukončen ke dni 31.07.2019. 

  
2) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 162,75 m2 v I. NP 
objektu č. p. 251, který je součástí pozemku p.č. 71/81 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo 
Františka Formana 251/13, Ostrava-Dubina, s minimální výší nájemného 900 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 
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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/0138/19  
Pronájem byt ů zvláštního ur čení a podání výpov ědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 1061/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o pronájmu bytů zvláštního určení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu 
bytu, dle důvodové zprávy  

a) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 1 - XXXXXXXX XXXXXXXX , nar. 
XXXXXXXXXX, Horymírova XXXXXXXXXX, Ostrava-Záb řeh 
b) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 11 - XXXXX XXXXX, , nar. 
XXXXXXXXXX, Horymírova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 
c) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 28 - XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX , 
V. Jiřikovského XXXXX, Ostrava-Dubina 
d) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 40 - XXXXX XXXXX , nar. 
XXXXXXXXXX, Hasi čská XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
e) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 55 - XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX , 
Horymírova XXXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 
f) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 69 - XXXX XXXXXXX , nar. 
XXXXXXXXXX, Horymírova XXXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 
g) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 79 - XXXXXXXX XXXX , nar. 
XXXXXXXXXX, Svazácká XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 
h) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 88 - XXXXXXXX XXXX , nar. 
XXXXXXXXXX, Horymírova XXXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 
i) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 94 - XXXXXXXX XXXXXX , nar. 
XXXXXXXXXX, Horymírova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

2. o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1,2 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 
XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Jubilejní XXXXX,  Ostrava-Hrabůvka, 
č. b. X 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0112/19  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Horní 1492/55 o vým ěře 99,83 
m² 
  
Usnesení číslo: 1062/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nepronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 99,83 m², v objektu č. p. 1492, stavba 
občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 1800/9 v k. ú. Hrabůvka, adresní 
místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti TREWIO FINANCING s.r.o., 
IČO 07452225, se sídlem 28. října 821/269, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, na dobu 
neručitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem užívání jako prodejna nového a použitého 
zboží, včetně zástav 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0137/19  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 1063/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícího se v X. nadzemním podlaží stavby č.p. 
XXXX, která je součástí pozemku parcelní číslo st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Plzeňská XXXXXX, obec Ostrava, 
na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu s XXXXXXXX 
XXXXXXX,, nar. XXXXXXXX , Plze ňská XXXXXX, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0125/19  
Souhlas s podnájem části prostor sloužících podnikání v objektu na ul. U Haldy 
200/18, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1064/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

udělit souhlas s podnájmem části prostor sloužících podnikání o výměře 609,15 m², v objektu 
č. p. 200, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 173 v k. ú. 
Hrabůvka, adresní místo U Haldy 200/18, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, pro společnosti Přírodovědné 
gymnázium PRIGO, s.r.o., IČO 25364723, se sídlem Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava a Mezinárodní obchodní akademii PRIGO, s.r.o., IČO 25371835, se sídlem 
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Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory a Hulváky, 709 00 Ostrava, za účelem provozovat 
školské zařízení,  a to za stejných podmínek a nejdéle po dobu trvání nájemního vztahu 
s nájemcem předmětných prostor, společností Sbor Církve bratrské v Ostravě - Korean Church, 
IČO 73634701, se sídlem U Haldy 200/18, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0118/19  
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v obje ktu na ul. Lužická 
4/591, Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 1065/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 251,82 m², v II. NP 
pavilonu A, v objektu č. p. 591, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku 
p. č. st. 793/13 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Výškovice u Ostravy, adresní místo Lužická 
4/591, Ostrava-Výškovice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy 
městskému obvodu Ostrava-Jih, s minimální výší nájemného 200 Kč/m²/rok, bez určení účelu 
užívání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0149/19  
Udělení souhlasu s umíst ěním sídla podnikající fyzické osoby v objektu k byd lení na 
ul. Mňukova 3022/24, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 1066/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
   

udělit souhlas s umístěním sídla pro podnikající fyzickou osobu XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, I ČO XXXXXXXX, v byt ě č. XX v objektu k bydlení č.p. 3022, který je 
součástí pozemku p.č.st. 4760 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Mňukova 3022/24, 
Ostrava-Zábřeh, jehož nájemcem je XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX a to po dobu trvání nájemního vztahu XXXXX 
XXXXXXX k dané bytové jednotce a za podmínky, že předmět podnikání nebude provozován 
v místě sídla podnikající fyzické osoby 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0126/19  
Zásady pro pronájem byt ů ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1067/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

s účinností od 01.07.2019 

1. o výši měsíčního nájemného započtené podlahové plochy bytu s účinností ode dne uzavření 
smlouvy o nájmu bytu pronajímaném výběrovým řízením – přistoupení k dluhu nebo jeho části 
dle článku 7 Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih ve znění předloženého návrhu Přílohy 4 těchto zásad -
„Seznam bytových domů (bytů) k pronájmu“ (sloupec 7) 
 
2. o výši doporučeného minimálního měsíčního nájemného započtené podlahové plochy bytu 
s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu pronajímaném výběrovým řízením -
smluvní nájemné za m² dle článku 8 Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih ve znění předloženého návrhu Přílohy 4 
těchto zásad - „Seznam bytových domů (bytů) k pronájmu“ (sloupec 6) 
 
3. o výši měsíčního nájemného započtené podlahové plochy bytu s účinností ode dne uzavření 
smlouvy o nájmu bytu pronajímaném výběrovým řízením – pronájem bytů vyčleněných 
za účelem poskytování nízkonákladového bydlení nebo pronájem bytů v bytových domech 
vyčleněných za účelem nízkonákladového bydlení dle článku 10 Zásad pro pronájem bytů 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih ve znění 
předloženého návrhu Přílohy 5 těchto zásad - „Stálý Seznam bytových domů (bytů) 
vyčleněných radou městského obvodu za účelem poskytování nízkonákladového bydlení“ 
(sloupce 6-8) 

dle důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

s účinností od 01.07.2019 

1. úpravu znění Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih, vč. úpravy (doplnění) Příloh č. 4, č. 5 těchto zásad, ve znění 
předloženého návrhu 
 
2. úpravu vzorového znění smlouvy o nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih vyčleněných za účelem nízkonákladového bydlení 
pronajímaných dle článku 10 Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (VZOR 03 – nízkonákladové bydlení 
pro mladé rodiny) 

dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0151/19  
Pronájem části st řechy bytového domu Výškovická 447/153, Ostrava-Výšk ovice 
  
Usnesení číslo: 1068/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

k usnesení č. 0687/RMOb-JIH/1822/14 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy se společností Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Nádražní 
3114/28, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 45193673 k umístění  technického zařízení 
pro odečet rádiového měření vodoměrů u bytového domu s č. pop. 447 na ul. Výškovická 
č. or. 153, Ostrava-Výškovice na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 3 600 Kč/rok 
bez DPH. Odběr elektrické energie pro provoz zařízení bude zajištěn nájemcem na základě 
instalovaných solárních panelů, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0152/19  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 1069/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

a) Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 47 - XXXXXX 
XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Asejevova XXXXXXX, O strava-Zábřeh 

b) Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 13 – XXXXX XXXXXX , nar. 
XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

c) Letecká 353/11, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 3 - XXXXXXXX XXXXXXX , nar. 
XXXXXXXXXX, Jubilejní 313/52, Ostrava-Hrabůvka 

d) Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice, 1+3, standard, č. b. 4 - XXXXXXXX XXX , nar. 
XXXXXXXX, Zajcevova XXXXX, Ostrava-Zábřeh 

e) Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 53 – XXXXXX XXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, Výškovická XXXXXXX, Ostrava-Výškovice 

f) Čujkovova  1737/32,  Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 92 - XXX 
XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Za Humny XXXXXXX, Hlučín-Darkovičky 
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g) Volgogradská 2459/22, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 12 - XXXXXX XXXXX , nar. 
XXXXXXXX, J. Maluchy XXXXXX, Ostrava-Dubina 

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

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

a) Františka Formana 275/55, Ostrava-Dubina, 0+2, standard, č. b. 20 - XXXXX XXXXXX , 
nar. XXXXXXXX, Lechowiczova XXXXXXX, Ostrava-Mor. Ostrava 

b) Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 33 - XXXX XXXX, nar. 
XXXXXXXX, Nájemnická XXXXX, Ostrava-Mar. Hory a XXXXXXX XXXXXX , nar. 
XXXXXXXX, Nájemnická XXXXXXX, Ostrava-Mar. Hory 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci 
nízkonákladového bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy   

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0195/19  
Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Hrab ůvka a Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1070/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy výhybky e.č. 5-12 na ul. Horní“ 
spočívajícím v provedení výměny kolejové výhybky, posunu dvou trakčních stožárů a instalace 
ovládání a signalizace výhybky, realizovaného na částech pozemků p.p.č. 412/14, ostatní 
plocha, dráha, p.p.č. 412/15, ostatní plocha, zeleň, v k. ú.  Hrabůvka, a pozemků 
parc.č. 100/93, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 100/101, ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Dubina u Ostravy, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1, tohoto materiálu; 
souhlas pro stavebníka Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, je platný do 31.12.2021 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0226/19  
Souhlas vlastníka sousedních pozemk ů se stavebním zám ěrem na pozemcích v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Krakovská 
  
Usnesení číslo: 1071/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Řešení statické dopravy ul. Krakovská“ 
spočívajícím v umístění stavebních objektů: 

SO 101 - Parkoviště, komunikace, chodníky 
SO 301 - Vodohospodářské objekty 
               SO 301.1 Dešťová kanalizace 
               SO 301.2 Vsakovací objekt 
SO 401 - Osvětlení parkoviště 
SO 801 - Úpravy území 

na pozemcích p.p.č. 368/17 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a p.p.č. 368/19 
ostatní plocha, silnice v k. ú. Hrabůvka, ul. Krakovská, ve vlastnictví společnosti JENISEJ 
Praha s.r.o., IČO 264 48 351, z důvodu společné hranice s pozemky p.p.č. 348/1 ostatní plocha, 
zeleň, p.p.č. 355/30 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 368/25 ostatní plocha, jiná 
plocha v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému 
obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka JENISEJ Praha s.r.o., IČO 264 48 351, se sídlem Praha 9, Drahobejlova 957/53, 
PSČ 190 00, je platný do 31.12.2021 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0225/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou (1) 
  
Usnesení číslo: 1072/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.p.č. 623/107 ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a 
provozování  zemního kabelového vedení NNk včetně přípojkové skříně v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3523-630/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 2 500 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 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0227/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou (2) 
  
Usnesení číslo: 1073/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a 
provozování  zemního kabelového vedení NNk v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3527-389/2017, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 10 000 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/0216/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1074/RMOb-JIH/1822/20 

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_OSPLA_OK 11010-078343” v předpokládané 
délce 255 bm v částech pozemků p.p.č. 311/2, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 311/10, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, a p.p.č. 939/4, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 1 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 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 311/2, 
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 311/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, a p.p.č. 939/4, ostatní 
plocha, zeleň, v k. ú. Hrabůvka, za účelem uložení vedení veřejné telekomunikační sítě 
v předpokládané délce 255 bm v rámci stavby pod názvem 
“MIMO2x2_163_TM_T_OSPLA_OK 11010-078343” 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 částí dotčených pozemků v k. ú. 
Hrabůvka 
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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/0223/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem, výp ůjčka části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Podhájí  
  
Usnesení číslo: 1075/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru, spočívajícím v umístění stavby sjezdu na části pozemku 
p.p.č. 931 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Podhájí, 
v rámci stavby pod názvem „Novostavba RD na pozemku parc. č. 918/2, 918/3 a st. 1640, k. ú. 
Hrabůvka“, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka XXXX XXXXX, bytem  XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
Ostrava-XXXXXXXX, je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 
  

vypůjčit část pozemku p.p.č. 931 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m² v k. ú. 
Hrabůvka, ulice Podhájí, XXXX XXXXXX, nar. XXXXXXX, bytem XXXXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXX Ostrava-XXXXXXXX , za účelem umístění sjezdu a užívání 
pozemku pod sjezdem k rodinnému domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a 
uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 5 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0213/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 1076/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku parc. č. 266 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, 
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v k. ú. Dubina u Ostravy, za účelem umístění totemu pohonných hmot, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0194/19  
Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Koša ře 
  
Usnesení číslo: 1077/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  pronajmout část pozemku parc.č. 75/28 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2, v k. ú. Dubina 

u Ostravy, za účelem užívání stávajícího přístupového chodníku k nebytovému prostoru
v obytném domě, XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXX , na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 100 Kč/m2/rok, tj. 800 Kč ročně a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0232/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Alberta Ku čery - restaura ční 
zahrádka 
  
Usnesení číslo: 1078/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 412/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 54 m2

v k. ú. Hrabůvka, ulice Alberta Kučery, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky, 
na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0231/19  
Pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Tlapákova – restaura ční zahrádka 
  
Usnesení číslo: 1079/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 391/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 33,6 m² v k. ú. Hrabůvka, 
ulice Tlapákova, společnosti PARIS STATEX s.r.o., IČO 253 57 131, se sídlem Bieblova 
2951/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za účelem umístění a provozování restaurační 
zahrádky, s výší nájemného 10 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 336 Kč, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 
tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0230/19  
Pronájem pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – Korýtko 
  
Usnesení číslo: 1080/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) pronajmout pozemek p.č.st. 6033 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita – Korýtko, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky 
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX,
s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 187 Kč ročně, na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

b) pronajmout pozemek p.č.st. 6026/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m² v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita – Korýtko, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní 
chatky XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , s výší 
nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 165 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0151/19  
Pronájem pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. N a Rybní čkách 
  
Usnesení číslo: 1081/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  pronajmout pozemek parc.č. 181/3 zahrada (ZPF) o výměře 160 m2 v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, za účelem užívání zahrady, XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX , 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 
1 760 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 materiálu 

  
 

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0215/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Averinova 
  
Usnesení číslo: 1082/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Přístavba bytového domu Averinova 6 na pozemku p.č.st. 
2006, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v instalaci 6 ks zavěšených předsazených lodžií 
umístěných do dvou sloupců o výměře 1,5 m x 3,74 m k bytovému domu č.p. 1683, který je 
součástí pozemku p.č.st. 2006  zastavěná plocha a nádvoří umísťovaných nad částí pozemku 
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p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, svěřeném městskému obvodu 
Ostrava- Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro Bytové 
družstvo Averinova 6, IČO 27842550, se sídlem Averinova 1683/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava je 
platný do 31.12.2021 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0219/19  
Záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. Na Mýt ě – restaura ční 
zahrádka 
  
Usnesení číslo: 1083/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 939/11 ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 16 m2 a 939/37 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Na Mýtě, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování 
restaurační zahrádky 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0233/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Rudná 
  
Usnesení číslo: 1084/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – umístění vedení veřejné telekomunikační sítě v rámci 
stavby pod názvem “VPIC Ostrava, oprava lávky přes ul. Rudnou” v předpokládané délce 
61 bm v částech pozemků p.p.č. 608/2, ostatní plocha, jiná plocha, a p.p.č. 623/95, ostatní 
plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 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 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 608/2, 
ostatní plocha, jiná plocha, a p.p.č. 623/95, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
za účelem uložení vedení veřejné telekomunikační sítě v předpokládané délce 61 bm v rámci 
stavby pod názvem “VPIC Ostrava, oprava lávky přes ul. Rudnou” 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 částí dotčených pozemků 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
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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/0229/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumír ova 
  
Usnesení číslo: 1085/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/1, ostatní plocha, zeleň, 
o výměře 19 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ulice Lumírova, za účelem umístění a užívání 
parkovacího stání pro osobní motorové vozidlo 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0228/19  
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina u 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1086/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout: 

1. parkovací stání č. 02 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, 
obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty 
Vlasákové za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, 
na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH 
měsíčně 

2. parkovací stání č. 62 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
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neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0218/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská – 
restaura ční zahrádka 
  
Usnesení číslo: 1087/RMOb-JIH/1822/20 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 35 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem 
umístění a provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní 
dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0030/19 
Dodatek č. 1 ke smlouv ě o smlouv ě budoucí o realizaci p řeložky distribu čního za řízení 
na zpracování projektové dokumentace “Vybudování pa rkovacích stání na ul. 29. 
dubna” 
  
Usnesení číslo: 1088/RMOb-JIH/1822/20 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení agendové č. S/0190/2018/INV se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, 405 02, IČO: 24729035 na zpracování projektové dokumentace “Vybudování 
parkovacích stání na ul. 29. dubna” v důsledku nových skutečností zjištěných při zpracování 
projektové dokumentace přeložky distribučního zařízení. Nové skutečnosti vyžadují změnu 
ceny díla. Původní cena díla ve výši 326 000 Kč  se navyšuje o 339 000 Kč na částku 
665 000 Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 
ke smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení agendové 
č. S/0190/2018/INV na zpracování projektové dokumentace “Vybudování parkovacích stání 
na ul. 29. dubna” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0031/19 
Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu  na ul. Adamusova Ostrava-Jih - 
dodatek č. 3 
  
Usnesení číslo: 1089/RMOb-JIH/1822/20 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 3 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. 3 se upravuje konečná cena na tuto zakázku 
o částku 796,02 Kč bez DPH na  7 309 624,42 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. 3 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 26.06.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0130/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
94.18 Zpracování projektové dokumentace „Vým ěna umakartových bytových jader v 
bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 1090/RMOb-JIH/1822/20 

OVZ 

k usnesení č. 0769/RMOb-JIH/1822/15 
  
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 podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 94.18 Zpracování projektové dokumentace „Výměna umakartových bytových 
jader v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” 
a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
Ing. Vladimírem Slonkou, Ztracená 231, 739 34 Šenov, IČO: 11193841, za nabídkovou cenu 
137 000 Kč bez DPH, tj. 165 770 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů 
ode dne účinnosti smlouvy 
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2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 94.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Výměna umakartových bytových jader v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 26.06.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 94.18 Zpracování projektové dokumentace „Výměna umakartových bytových jader 
v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0149/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 14.19 Zpracová ní 
projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového p odchodu Tylova, ul. Plze ňská, 
Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1091/RMOb-JIH/1822/20 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 14.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
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 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 
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- 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. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
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 14.19 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 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0144/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 50.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Nám ěstí Ostrava-Jih, prostor p řed poliklinikou, 
Ostrava-Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1092/RMOb-JIH/1822/20 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 50.19 Zpracování projektové dokumentace 
na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, 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 
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příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn 

  
2) jmenuje 
  

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

- náhradníci členů 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
3. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 50.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0146/19 
Námitky a rozhodnutí o nich (zjednodušené podlimitn í řízení, podlimitní ve řejná 
zakázka na služby) - VZ 03.19 „Vývoz, vy čišt ění, návoz čistého písku a urovnání do 
roviny ve vybraných pískovištích, sv ěřených do správy m ěstského obvodu 
Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 
  
Usnesení číslo: 1093/RMOb-JIH/1822/20 

OVZ 

k usnesení č. 0723/RMOb-JIH/1822/14 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

Námitky proti Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 02.05.2019 
u podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 03.19 „Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku 
a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy městského obvodu 
Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ podané dne 16.05.2019 stěžovatelem TOMDA EU s.r.o., 
Havlíčkovo náměstí 781/10, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 28615948, vedoucím členem 
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společnosti s PETRON servis, s.r.o., Martinovská 3304/48d, 723 00 Ostrava - Martinov, 
IČO: 26860309, a rozhodnutí o nich ze dne 24.05.2019 

  
2) bere na vědomí 
  

Podání podnětu k zahájení správního řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně 
podaný stěžovatelem TOMDA EU s.r.o., Havlíčkovo náměstí 781/10, 708 00 Ostrava - Poruba, 
IČO: 28615948, vedoucím členem společnosti s PETRON servis, s.r.o., Martinovská 3304/48d, 
723 00 Ostrava - Martinov, IČO: 26860309, dne 30.05.2019 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0148/19 
Zrušení VZ (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 08.19 z pracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce h řišt ě na ul. Dolní, Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 1094/RMOb-JIH/1822/20 

OVZ 

k usnesení č. 0995/RMOb-JIH/1822/18 
  
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 zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
VZ 08.19 zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, 
Ostrava-Zábřeh” 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením veřejné zakázky na služby VZ 08.19 zpracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0150/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  37.19 
„Vým ěna PVC a vnit řních dve ří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 1455/34, 
Ostrava-Hrab ůvka – 1. etapa” 
  
Usnesení číslo: 1095/RMOb-JIH/1822/20 

OVZ 

k usnesení č. 0827/RMOb-JIH/1822/16 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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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 37.19 „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu 
D, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 1. etapa” a o uzavření smlouvy o dílo 
s vybraným dodavatelem BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., se sídlem Palackého 465/16, 
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 25392077, za nabídkovou cenu 770 126 Kč bez DPH a lhůtou 
realizace 25 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem k VZ 37.19 „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 
1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 1. etapa” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 25.06.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3) 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 37.19 
„Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka 
– 1. etapa” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 12.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0141/19 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka na 
stavební práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systé m „Provád ění oprav v bytech ve 
vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 1096/RMOb-JIH/1822/20 

OVZ 

k usnesení č. 0645/RMOb-JIH/1822/13 
k usnesení č. 1005/RMOb-JIH/1822/18 
  
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 
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zakázku na stavební práce VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- Aleše Kučy, Zlepšovatelů 570/42, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 64080137 (žádost 
o účast č. 34) 

  
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: 
- Aleše Kučy, Zlepšovatelů 570/42, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 64080137 (žádost 
o účast č. 35) 
- Petra Kollára, Hasičská 476/37, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 62259857 (žádost o účast 
č. 36) 
- Bc. Nikoly Kollárové, Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 72067179 (žádost 
o účast č. 37) 
- HAS realizace staveb spol. s r.o., Provozní 5494/4, Třebovice, 722 00 Ostrava, 
IČO: 27848434 (žádost o účast č. 38) 
- MD Služby Morava, s.r.o., Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 05437334 
(žádost o účast č. 39) 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0152/19 
Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
55.19 „Zateplení kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1097/RMOb-JIH/1822/20 

OVZ 

k usnesení č. 0988/RMOb-JIH/1822/18 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce VZ 55.19 „Zateplení kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, 
Ostrava-Jih” z důvodu, že zadavatel nepřijal na základě výzvy k podání nabídek do konce lhůty 
pro podání nabídek žádnou nabídku 
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2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a 
související se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 55.19 
„Zateplení kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 21.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0145/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 58.19 
„Stavební úpravy ZŠ Kosmonaut ů 15, Ostrava-Záb řeh, zateplení pavilonu u čeben“ 
  
Usnesení číslo: 1098/RMOb-JIH/1822/20 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 58.19 
„Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben“ 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. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční 
4. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 58.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem 
na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0153/19 
Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
42.19 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostra va-Dubina“ 
  
Usnesení číslo: 1099/RMOb-JIH/1822/20 

OVZ 

k usnesení č. 0937/RMOb-JIH/1822/17 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce VZ 42.19 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 
z důvodu, že zadavatel nepřijal na základě výzvy k podání nabídek do konce lhůty pro podání 
nabídek žádnou nabídku 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a 
související se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 42.19 
„Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 21.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0154/19 
Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
41.19 „Vým ěna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1100/RMOb-JIH/1822/20 

OVZ 

k usnesení č. 0936/RMOb-JIH/1822/17 
  
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 zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 41.19 „Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a 
související se zrušením veřejné zakázky na stavební práce VZ 41.19 „Výměna oken Jubilejní 
26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0034/19 
Dodatek č.2 ke smlouv ě o uzav ření budoucí smlouvy o p řipojení elektrického za řízení 
k distribu ční soustav ě do nap ěťové hladiny 0,4 kV, “Nám ěstí Ostrava-Jih, ve řejný 
prostor Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 1101/RMOb-JIH/1822/20 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.2  ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV agendové číslo  S/1131/2017/INV 
se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 , IČO 24729035 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č.2 
ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 4,4 kV agendové číslo S/1131/2017/INV 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 15.07.2019
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0029/19 
Úprava smlouvy schválené usnesením RMOb č. 0919/RMOb-JIH/1822/17, ze dne 
16.05.2019, bod SOC/RMOb/0021/19 Žádost o finan ční podporu projektu Setkávání u 
čaje 2019 
  
Usnesení číslo: 1102/RMOb-JIH/1822/20 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se změnou textu smlouvy schváleného usnesením č. 0919/RMOb-JIH/1822/17 ze dne 
16.5.2019 dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0151/19 
Uzavření kupní smlouvy na osobní automobil Škoda Fabia 
  
Usnesení číslo: 1103/RMOb-JIH/1822/20 

OVZ 

k usnesení č. 0945/RMOb-JIH/1822/17 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o uzavření kupní smlouvy na osobní automobil Škoda Fabia reg. značky 4T9 0514 s kupujícím 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 51 000 Kč 
vč. DPH 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony předcházející uzavření kupní 
smlouvy na osobní automobil Škoda Fabia a předat návrh kupní smlouvy k podpisu starostovi 
městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 04.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0157/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 59.19 
„Nákup konvektomat ů a pánve” 
  
Usnesení číslo: 1104/RMOb-JIH/1822/20 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 59.19 
„Nákup konvektomatů a pánve” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
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o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad 
pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a 
jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným 
v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky VZ 59.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
kupní smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 08.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0040/19  
Plán zimní údržby místních komunikací a chodník ů v městském obvodu Ostrava-Jih v 
zónách č. 1, 4, 5 na období 2019/2020 
  
Usnesení číslo: 1105/RMOb-JIH/1822/20 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v městském obvodu Ostrava-Jih na období 
2019/2020 určený pro zóny číslo 1, 4, 5. 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0162/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 60.19 „Zimní 
údržba místních komunikací III. a IV. t řídy, parkoviš ť a chodník ů na území MOb 
Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020“ 
  
Usnesení číslo: 1106/RMOb-JIH/1822/20 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 60.19 „Zimní údržba místních komunikací 
III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020“ 
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 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Bc. Petr Smoleň, zastupitel obvodu, člen komise pro dopravu, parkovací systémy, 
komunální čistoty a pořádku 
3. František Janeček, zastupitel obvodu, člen komise pro dopravu, parkovací systémy, 
komunální čistoty a pořádku 
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. Jaroslav Musial, zastupitel obvodu, člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální 
čistoty a pořádku 
3. Ing. Petr Kopečný, zastupitel obvodu, člen komise pro dopravu, parkovací systémy, 
komunální čistoty a pořádku 
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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 nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 60.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 04.10.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0196/19  
Souhlas s partnerstvím 
  
Usnesení číslo: 1107/RMOb-JIH/1822/20 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s realizací projektu na území obce a jeho nefinanční podporu v rámci dotačního programu 
OPZ MPSV Samostatnému kmenovému a klubovému svazu Dakota, z.s., se sídlem 
Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava, IČO 26518007, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0139/19  
Námitka proti výpov ědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 1108/RMOb-JIH/1822/20 

OBH 

k usnesení č. 0803/RMOb-JIH/1822/16 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

písemné podání XXXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX , Václava Jiřikovského 
XXXXXX, Ostrava-XXXXXX ze dne 23.05.2019, ve věci námitky proti výpovědi z nájmu 
bytu ze dne 29.04.2019, dle důvodové zprávy 

  
2) trvá 
  

na svém usnesení č. 0803/RMOb-JIH/1822/16 ze dne 25.04.2019, kterým rozhodla podle ust. 
§ 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, o výpovědi z nájmu bytu č. 3 nacházejícího se ve X. nadzemním podlaží budovy 
s číslem popisným XXX, adresní místo Václava Jiřikovského XXXXX, obec Ostrava, která je 
součástí pozemku parcelní č. XXXXX v katastrálním území Dubina u Ostravy, dle důvodové 
zprávy 
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 1. XXXXXXXXX XXXXXX,, nar. XXXXXXXXXX, bytem Václa va Jiřikovského XXXXX, 
Ostrava-XXXXXX 

 2. XXXXXXXXX XXXXXX,, nar. XXXXXXXXXX, bytem Václa va Jiřikovského XXXXX, 
Ostrava-XXXXXX 

  
3) souhlasí 
  

s odpovědí k písemnému podání XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXX , Václava 
Jiřikovského XXXXXX, Ostrava-Dubina ze dne 23.05.2019 ve znění Přílohy č. 3 

  
 

(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0014/19  
Zpráva o výsledku výb ěrového řízení na ředitele p říspěvkové organizace k 
poskytování sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 1109/RMOb-JIH/1822/20 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

záznam o výsledku výběrového řízení na ředitele příspěvkové organizace k poskytování 
sociálních služeb vyhlášeného usnesením č. 0650/RMObM-JIH/1822/6 uvedený v příloze 
tohoto materiálu, 

  
2) rozhodla 
  

nejmenovat žádného z uchazečů do funkce ředitele uvedené příspěvkové organizace. 

  
(zn. předkl.) 

OPVO/RMOb/0027/19 
Jmenování ředitele p říspěvkové organizace k poskytování sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 1110/RMOb-JIH/1822/20 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 
  

Ing. Lucii Blahutovou, narozenou XXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX , Ostrava na 
místo  ředitele příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, 
se sídlem Odborářská 677/72, Ostrava, PSČ 700 30, IČO 08238359, a to s účinností od 
01.07.2019 na dobu neurčitou se sjednanou zkušební dobou v délce šesti měsíců 

  
 

 

 


