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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 20.06.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

1111/RMOb-JIH/1822/21 OFR/RMOb/00
52/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 28/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1112/RMOb-JIH/1822/21 OFR/RMOb/00
51/19 

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

1113/RMOb-JIH/1822/21 OFR/RMOb/00
50/19 

Žádost o odškodnění újmy na zdraví J. O. 

1114/RMOb-JIH/1822/21 OHS/RMOb/00
14/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

1115/RMOb-JIH/1822/21 SOC/RMOb/00
31/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

1116/RMOb-JIH/1822/21 OSK/RMOb/01
86/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - akce 
“Vzdušné síly Ostravě“, 13. ročník u příležitosti 
vzniku samostatného Československého státu 

1117/RMOb-JIH/1822/21 OSK/RMOb/01
87/19 

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

1118/RMOb-JIH/1822/21 OSK/RMOb/01
88/19 

Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové 
organizace 

1119/RMOb-JIH/1822/21 OSK/RMOb/01
89/19 

Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková 
organizace 

1120/RMOb-JIH/1822/21 OSK/RMOb/01
90/19 

Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, 
Klegova 29, příspěvkové organizace 

1121/RMOb-JIH/1822/21 OSK/RMOb/01
92/19 

Jmenování ředitele Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Za Školou 1, příspěvkové organizace 

1122/RMOb-JIH/1822/21 OSK/RMOb/01
93/19 

Změny platových stupňů ředitelů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 

1123/RMOb-JIH/1822/21 OSK/RMOb/01
94/19 

Souhlas se zapojením Mateřské školy Harmonie 
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpočtu 
MŠMT 

1124/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
34/19 

Souhlas vlastníka pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Srbská 

1125/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
36/19 

Záměr na pronájem a stanovisko ke směně části 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Javůrkova 
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1126/RMOb-JIH/1822/21 

 
 
OMJ/RMOb/02
37/19 

 
 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

1127/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
38/19 

Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků 
pod garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

1128/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
39/19 

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

1129/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
40/19 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, lokalita ul. U Nové školy 

1130/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
41/19 

Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, 
ul. Souběžná (1) 

1131/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
43/19 

Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, 
ul. Souběžná (2) 

1132/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
45/19 

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

1133/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
46/19 

Souhlas vlastníka sousedních pozemků 
se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Mládeže 

1134/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
47/19 

Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, 
ul. Souběžná (3) 

1135/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
48/19 

Změna nájemní smlouvy v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Pavlovova 

1136/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
22/19 

Zřízení věcného břemene k části pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Za Školou 

1137/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
17/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou a k. ú. Hrabůvka 

1138/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
21/19 

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

1139/RMOb-JIH/1822/21 OMJ/RMOb/02
20/19 

Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Horní 

1140/RMOb-JIH/1822/21 INV/RMOb/003
5/19 

Zpracování projektové dokumentace “Rekonstrukce 
bytového domu ul. Mládeže 507/12, 
Ostrava-Hrabůvka” - dodatek č.1 

1141/RMOb-JIH/1822/21 INV/RMOb/003
6/19 

Zpracování projektové dokumentace „Výškovická 
ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, 
Ostrava-Jih“ - dodatek č.1 

1142/RMOb-JIH/1822/21 INV/RMOb/003
3/19 

Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava 
střechy Smirnovova 1, dodatek č. 1 

1143/RMOb-JIH/1822/21 INV/RMOb/003
2/19 

Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava 
střechy Abramovova 14, dodatek č. 1 

1144/RMOb-JIH/1822/21 ODK/RMOb/00
41/19 

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

1145/RMOb-JIH/1822/21 OVZ/RMOb/01
59/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na dodávky) - VZ 51.19 „Likvidace 
a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť 
v městském obvodu Ostrava-Jih” 
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1146/RMOb-JIH/1822/21 

 
 
OVZ/RMOb/01
58/19 

 
 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby) - VZ 54.19 „Ozdravný pobyt pro děti 
předškolního věku Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.” 

1147/RMOb-JIH/1822/21 OVZ/RMOb/01
61/19 

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

1148/RMOb-JIH/1822/21 OVZ/RMOb/01
63/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 45.19 „Oprava 
chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - 
Hrabůvce” 

1149/RMOb-JIH/1822/21 OVZ/RMOb/01
65/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 64.19 
„Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ 
Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka” 

1150/RMOb-JIH/1822/21 OVZ/RMOb/01
64/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 47.19 „Parkoviště 
ul. P. Lumumby” 

1151/RMOb-JIH/1822/21 OVZ/RMOb/01
66/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 61.19 „Výměna 
podlahové krytiny - Tylova 4, 
700 30 Ostrava-Zábřeh” 

1152/RMOb-JIH/1822/21 OBH/RMOb/01
63/19 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o elektronickém 
zabezpečení s napojením na PCO č. 01/2006 

1153/RMOb-JIH/1822/21 OBH/RMOb/01
58/19 

Začlenění prostoru sloužícího podnikání na ulici 
Volgogradská 2434/147 v Ostravě -Zábřehu zpět 
do obecního bytového fondu a změna účelu jeho 
užívání 

1154/RMOb-JIH/1822/21 OBH/RMOb/01
50/19 

Poskytnutí slevy na nájemném za pronájem objektu 
na ulici Charvátská 734/10, O.-Výškovice 

1155/RMOb-JIH/1822/21 OBH/RMOb/01
62/19 

Výpůjčka nebytového prostoru na ulici Odborářská 
677/72 v Ostravě-Hrabůvce 

1156/RMOb-JIH/1822/21 OBH/RMOb/01
64/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Horní 1492/55 

1157/RMOb-JIH/1822/21 OVZ/RMOb/01
68/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 67.19 
„Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby 
v Ostravě - Zábřehu” 

1158/RMOb-JIH/1822/21 OSK/RMOb/01
97/19 

Poskytnutí peněžního daru 20 000 Kč – výstavba 
Křížové cesty Starobělské Lurdy, Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
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1159/RMOb-JIH/1822/21 

 
OVZ/RMOb/01
60/19 

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

1160/RMOb-JIH/1822/21 ODK/RMOb/00
42/19 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek a uzavření smlouvy 
se společností Ostravské komunikace, a.s. 
v souvislosti se zajištěním oprav místních 
komunikací III. a IV. třídy 

1161/RMOb-JIH/1822/21 OFR/RMOb/00
55/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 30/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1162/RMOb-JIH/1822/21 OBH/RMOb/01
67/19 

Ukončení smluvního vztahu na provádění úklidu 
společných prostor v bytovém domě na ul. Hasičská 
366/3, Ostrava-Hrabůvka 

1163/RMOb-JIH/1822/21 OBH/RMOb/01
71/19 

Ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
v objektu na ulici Horní 287/81, O.-Dubina 

1164/RMOb-JIH/1822/21 OBH/RMOb/01
60/19 

Přijetí nabídky na dodávku elekřiny a uzavření 
Dodatku číslo 002 pro bytové domy 

1165/RMOb-JIH/1822/21 OBH/RMOb/01
56/19 

Revokace usnesení Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih č. 0967/RMOb-JIH/1822/18 ze dne 
23.05.2019, zveřejnění záměru, souhlas s odpovědí 
k písemnému podání 

1166/RMOb-JIH/1822/21 INV/RMOb/003
9/19 

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení 
objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih - dodatek č. 4 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název 

 OHS/RMOb/00
13/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

 OSK/RMOb/01
95/19 

Předání odloučeného pracoviště Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvkové organizace 

  
Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato : 
  

Materiál 
  

Název 

 OSK/RMOb/01
91/19 

Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové 
organizace 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0052/19 
Návrh rozpočtového opatření č. 28/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1111/RMOb-JIH/1822/21 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 221x, pol. 5169 o 1 803 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 1 803 tis. Kč 

2. změnu závazného ukazatele dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 27.06.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0051/19 
Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, zřízené 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1112/RMOb-JIH/1822/21 

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, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, zvýšením výnosů a nákladů o částku 1 803 000 Kč dle bodu 1) 
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 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0050/19 
Žádost o odškodnění újmy na zdraví J. O. 
  
Usnesení číslo: 1113/RMOb-JIH/1822/21 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX 

  
2) ukládá 

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

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

 
  

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0014/19 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
  
Usnesení číslo: 1114/RMOb-JIH/1822/21 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku 
spravovaného pod ORJ 9 v celkové výši 785 881,72 Kč: 

028 0000       DDHM          498 563,92 Kč 
022 0500       DHM            282 719,80 Kč 
902 0300       hm. oper.           4 598,00 Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0031/19 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 1115/RMOb-JIH/1822/21 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova 
v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy 
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Horymírova 125, 0+1, I. kat., č. b. 93 

XXXX XXXXX nar. XXXX, bytem Ostrava-Bělský Les, Horní XXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0186/19 
Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - akce “Vzdušné síly Ostravě“, 13. ročník 
u příležitosti vzniku samostatného Československého státu 
  
Usnesení číslo: 1116/RMOb-JIH/1822/21 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru 20 000 Kč na akci “Vzdušné síly Ostravě” žadateli XXXXX
XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX, a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy 
č. 2 

  
2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih, XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX  XXXXXX, za účelem propagace 
městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0187/19 
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1117/RMOb-JIH/1822/21 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0188/19 
Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1118/RMOb-JIH/1822/21 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) jmenuje 

  
Mgr. Věru Rymiecovou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace se sídlem Krestova 1387/36A, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 706 31 743 s účinností od 01.08.2019 

  

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0189/19 
Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 1119/RMOb-JIH/1822/21 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
Mgr. Martina Paila na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace se sídlem Mitušova 1506/16, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 706 31 735 s účinností od 01.08.2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0190/19 
Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1120/RMOb-JIH/1822/21 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
Mgr. Petru Kalouskovou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace se sídlem 
Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 709 78 361 s účinností od 01.08.2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0192/19 
Jmenování ředitele Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 1121/RMOb-JIH/1822/21 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
Mgr. Věru Miklušovou na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Za Školou 1, příspěvkové organizace se sídlem Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO: 750 29 855 s účinností od 01.08.2019 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0193/19 
Změny platových stupňů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1122/RMOb-JIH/1822/21 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
změny platových stupňů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, které jsou v souladu s nařízením vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0194/19 
Souhlas se zapojením Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 1123/RMOb-JIH/1822/21 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, 
Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863, do projektu v rámci dotačního programu MŠMT 
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II“ 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0234/19 
Souhlas vlastníka pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská 
  
Usnesení číslo: 1124/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s realizací stavby „Dodávka a montáž 2 ks osobního výtahu, na adrese: Srbská 268/17, 269/19, 
700 30 Ostrava“ spočívající ve výměně 2 ks osobních výtahů v bytovém domě č.p. 268, 269, 
který stojí na pozemku parc.č. 1040 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, ul. Srbská, pro účely podání žádosti o poskytnutí 
dotace z dotačního programu Stavebním bytovým družstvem Nová huť, IČO 00050831, 
se sídlem Hýlova 26/40, Výškovice, 700 30 Ostrava 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0236/19 
Záměr na pronájem a stanovisko ke směně části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Javůrkova 
  
Usnesení číslo: 1125/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 294/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
29 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Javůrkova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání části pozemku jako oplocené 
zahrady na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko ke směně části pozemku p.p.č. 
294/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o předpokládané výměře 29 m² v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Javůrkova, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih za část pozemku 294/2 zahrada 
o předpokládané výměře 148 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Javůrkova, ve vlastnictví XXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, v rozsahu daném zákresem, který 
je přílohou č. 2 tohoto materiálu dle důvodové zprávy a požádat Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout nesměnit části dotčených pozemků 

  

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0237/19 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
  
Usnesení číslo: 1126/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít s  XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku, Smlouvě o právu provést stavbu č. 7/014/114/15/Ulr ze dne 
02.09.2015, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0238/19 
Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků pod garážemi v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1127/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
uzavřít Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků pod garážemi v cizím vlastnictví, 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu s níže uvedenými osobami: 

1. manžely Ing. JXXXXX a KXXXX SXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX, 
Ostrava-XXXXXXX z důvodu bezesmluvního užívání pozemku p.č.st. 2629, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny za období od 27.12.2018 
do 03.02.2019 na částku 45 Kč/m2/rok, tj. celkem 87 Kč 

2. MUDr. JXXXX KXXXXX, bytem XXXXXX, XXXXXXX z důvodu bezesmluvního užívání 
části pozemku p.č.st. 2969/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,86 m2  v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova  za období od 07.09.2018 do 28.10.2018 na částku 
45 Kč/m2/rok, tj. celkem  63 Kč 

3. JXXXXXX BXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX, Ostrava-XXXX z důvodu bezesmluvního 
užívání části pozemku p.č.st. 2972/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,66 m2  v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova za období od 09.01.2019 do 12.03.2019 na částku 
45 Kč/m2/rok, tj. celkem 75 Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0239/19 
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1128/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

1. pozemek p.č.st. 1990/28, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy 

2. pozemek p.č.st. 2321, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

3. pozemek p.č.st. 2373, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

4. část pozemku p.č.st. 2975/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,30 m2 (celková výměra 
163 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1619/25618 příslušejícího 
k jednotce 7777/167 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0240/19 
Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Nové školy 
  
Usnesení číslo: 1129/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek 
p.č.st. 854/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Nové 
školy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih 
a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města uvedený pozemek neprodat

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0241/19 
Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Souběžná (1) 
  
Usnesení číslo: 1130/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 816/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 21 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Souběžná, za účelem užívání pozemku jako zahrady, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0243/19 
Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Souběžná (2) 
  
Usnesení číslo: 1131/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 817/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 20 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Souběžná, za účelem užívání pozemku jako zahrady, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0245/19 
Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 
  
Usnesení číslo: 1132/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 939/3 ostatní plocha, zeleň  o výměre 44 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, ulice Na Mýtě, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 3 tohoto materiálu, 
za účelem užívání pozemku jako zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0246/19 
Souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavebním záměrem na pozemku 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Mládeže 
  
Usnesení číslo: 1133/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění stavby oplocení a terasy na pozemku p.č.st. 466 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, v podílovém spoluvlastnictví vlastníků čtyř 
bytových jednotek v bytovém domě č.p. 508, ul. Mládeže 10, stojícím na pozemku p.č.st. 466, 
z důvodu společné hranice s pozemkem p.p.č. 243/10 ostatní plocha, zeleň a pozemkem 
p.č.st. 465 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 507 
v k. ú. Hrabůvka, vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu 
Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníky XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX a XXXXXX
XXXXXXXX, všechny bytem XXXXXX XXXXXX Ostrava-XXXXXX, je platný 
do 31.12.2021 

  

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0247/19 
Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Souběžná (3) 
  
Usnesení číslo: 1134/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 811/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 19 m2 v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná, za účelem užívání pozemku jako zahrady, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0248/19 
Změna nájemní smlouvy v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 1135/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
uzavřít se společností BETAMED.CZ Property s.r.o., IČO 03818942, se sídlem Pavlovova
2626/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava, dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku 
č. 7/014/400/15/Ulr. ze dne 30.03.2016 ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu, na základě 
kterého se upravuje rozsah předmětu nájmu, a to na užívání pozemků 

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

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

za účelem užívání pozemků pod stavbami 

- části pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná  plocha o celkové výměře 88 m2 za účelem 
užívání částí pozemku pod stavbami dvou požárních evakuačních schodišť, betonové zpevněné 
plochy a evakuační zpevněné plochy, 

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, s ročním nájemným ve výši 104,65 Kč/m2 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0222/19 
Zřízení věcného břemene k části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Za Školou 
  
Usnesení číslo: 1136/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nezřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha 
o max. výměře 70 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Za Školou, v rozsahu daném zákresem, který 
je přílohou č. 1. materiálu, za účelem užívání zpevněné plochy pro přístup a příjezd k nebytové 
jednotce č. 2834/15 garáž vymezené ve stavbě: Zábřeh, č.p. 2834, bytový dům, stojící 
na pozemku p.č.st. 4512 zastavěná plocha a nádvoří s podílem na společných částech domu 
a pozemku ve výši 230/8920 v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, ve vlastnictví SJM XXXXX  
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX  Ostrava – XXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0217/19 
Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou a k. ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1137/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
a) nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemků 

- p.p.č. 47/7 ostatní plocha, zeleň (ul. Horymírova) 

- p.p.č. 100/11 ostatní plocha, zeleň (ul. Výškovická) 

- p.p.č. 612/79 ostatní plocha, ostatní komunikace (ul. Plzeňská)  

- p.p.č. 623/77 ostatní plocha, zeleň (ul. Tylova x Rottrova) 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

- p.p.č. 329/1 ostatní plocha, ostatní komunikace (ul. Plzeňská) 

- p.p.č. 463/6 ostatní plocha, zeleň (ul. Mjr. Nováka)  

- p.p.č. 485/1 ostatní plocha, zeleň, (ul. Dr. Martínka) 

v k. ú. Hrabůvka, 

svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměrách 2 m2 za účelem umístění a užívání 7 ks 
výlepových válců, každý o pohledové ploše 7,38 m2, dle důvodové zprávy 

b) o záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku, Smlouvu o právu provést stavbu 
č. 7/014/327/14/Ulr. ze dne 11.11.2014, ve znění dodatků, uzavřenou se společností RENGL, 
s.r.o., IČO 25420160, se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, 
spočívající ve zúžení předmětu nájmu o plakátovací plochu  v podchodu, umístěnou pod 
povrchem pozemku p.p.č. 468/1 ostatní plocha, silnice  o pohledové ploše 7,56 m2 v k. ú. 
Hrabůvka (lok. tramvajová zastávka Hrabůvka Kostel) z důvodu jejího odstranění 

  

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0221/19 
Záměr na pronájem, stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Staňkova 
  
Usnesení číslo: 1138/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 740/78 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část 
pozemku parc.č. 740/78 ostatní plocha, jiná plocha o předpokládané výměře 78 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část 
pozemku 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0220/19 
Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 1139/RMOb-JIH/1822/21 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky 
parc.č. 110/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5738 m2 a parc.č. 110/103 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 70 m2  v k. ú. Dubina u Ostravy a požádat Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout o záměru města neprodat uvedené pozemky 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0035/19 
Zpracování projektové dokumentace “Rekonstrukce bytového domu 
ul. Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka” - dodatek č.1 
  
Usnesení číslo: 1140/RMOb-JIH/1822/21 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové č. S/0315/2019/INV ze dne 09.05.2019 
na veřejnou zakázku zpracování projektové dokumentace “ Rekonstrukce bytového domu 
ul. Mládeže 507/12, Ostrava Hrabůvka” se zhotovitelem ČOS exim, s. r. o., Alešova 26, 
370 01 České Budějovice, IČO 47237287. Dodatkem č. 1 se zvyšuje konečná cena na tuto 
zakázku o částku 24 000 Kč bez DPH na 264 000 Kč bez DPH  z důvodu nutnosti realizace 
nezbytných prací  nad rámec této smlouvy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0036/19 
Zpracování projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti 
a Čujkovova, Ostrava-Jih“ - dodatek č.1 
  
Usnesení číslo: 1141/RMOb-JIH/1822/21 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové č. S/0425/2019/INV ze dne 10.04.2019 
na veřejnou zakázku zpracování projektové dokumentace “ Výškovická ul. prostor mezi 
ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih se zhotovitelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 
738, 735 14 Orlová, IČO 75379007. Dodatkem č. 1 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku 
o částku 92 680 Kč bez DPH na 1 019 480 Kč bez DPH  z důvodu nutnosti realizace nezbytných 
prací  nad rámec této smlouvy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru investičního 

 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0033/19 
Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Smirnovova 1,  
dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 1142/RMOb-JIH/1822/21 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0317/2019/INV ze dne 28. 03. 2019 
na veřejnou zakázku “Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy 
Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem MATOSA profistav s r.o., Palackého 689/2, 
736 01 Havířov, IČO: 05510775. Dodatkem č. 1 se upravuje konečná cena na tuto zakázku 
o částku 128 063,15 Kč bez DPH na  2 002 913,15 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu 
na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných 
k dokončení této zakázky 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 05.07.2019
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0032/19 
Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Abramovova 14,  
dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 1143/RMOb-JIH/1822/21 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0316/2019/INV ze dne 28. 3. 2019 
na veřejnou zakázku “Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy 
Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem MATOSA profistav s r.o., Palackého 689/2, 
736 01 Havířov, IČO: 05510775. Dodatkem č. 1 se upravuje konečná cena na tuto zakázku 
očástku 183 307,25 Kč bez DPH na  2 267 268,25 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu 
na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných 
k dokončení této zakázky 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 05.07.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0041/19 
Výzva objednatele k zahájení III. pokosu travnatých ploch dle předloženého materiálu 
  
Usnesení číslo: 1144/RMOb-JIH/1822/21 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zahájení III. pokosu travnatých ploch dle předloženého materiálu 
  

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0159/19 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 51.19 
„Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu 
Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 1145/RMOb-JIH/1822/21 

OVZ 

k usnesení č. 0990/RMOb-JIH/1822/18 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) 

 

 

bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní 
veřejné zakázce na dodávky VZ 51.19 „Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských 
hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih” dle přiložené důvodové zprávy 

  
2) bere na vědomí 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0158/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 54.19 „Ozdravný pobyt 
pro děti předškolního věku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p.o.” 
  
Usnesení číslo: 1146/RMOb-JIH/1822/21 

OVZ 

k usnesení č. 0987/RMOb-JIH/1822/18 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky na služby VZ 54.19 „Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní 
školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.” a o uzavření smlouvy 
o poskytnutí služby s vybraným dodavatelem GATTOM - M.T.G. s.r.o., Ostravská 557, 
735 41 Petřvald, IČO: 25389157, za nabídkovou cenu 114 807,50 Kč bez DPH, tj. 132 316 Kč 
vč. DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o poskytnutí služby s vybraným dodavatelem 
na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ 54.19 „Ozdravný pobyt pro děti předškolního 
věku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 01.07.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 
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3) 

 

 

ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o poskytnutí služby k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 
54.19 „Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0161/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 49.19 
„Vybudování parkovacích stání na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martínka, 
Aviatiků a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 – ul. V. Jiřikovského/Kaminského” 
  
Usnesení číslo: 1147/RMOb-JIH/1822/21 

OVZ 

k usnesení č. 0943/RMOb-JIH/1822/17 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o vyloučení účastníka zadávacího řízení u veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 49.19 „Vybudování parkovacích stání na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, 
Dr. Martínka, Aviatiků a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 – ul. V. Jiřikovského/Kaminského” 
STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 25864092, 
z důvodu nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení 

  
2) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky na stavební práce VZ 49.19 „Vybudování parkovacích stání na ul. 
V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martínka, Aviatiků a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 – ul. 
V. Jiřikovského/Kaminského” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem MDS 
Ostrava s.r.o., Valašská 33/19, Nová Ves, 709 00 Ostrava, IČO: 03459209, za nabídkovou cenu 
2 305 095,55 Kč bez DPH, tj. 2 789 165,62 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů 
od zahájení díla 
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3) 

 

 

ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky na stavební práce VZ 49.19 „Vybudování parkovacích stání 
na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martínka, Aviatiků a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 –
ul. V. Jiřikovského/Kaminského” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 01.07.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 49.19 
„Vybudování parkovacích stání na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martínka, Aviatiků 
a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 – ul. V. Jiřikovského/Kaminského” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0163/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 45.19 „Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase 
v Ostravě - Hrabůvce” 
  
Usnesení číslo: 1148/RMOb-JIH/1822/21 

OVZ 

k usnesení č. 0840/RMObM-JIH/1822/7 
  
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 na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce VZ 45.19 „Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce” 
a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 25864092, 
za nabídkovou cenu 12 398 234,56 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 147 kalendářních dnů 
od zahájení díla 
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2) 

 

ukládá 

  
odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 
na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 45.19 „Oprava chodníků na ul. 
Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce” 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 04.07.2019
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
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 podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 45.19 „Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě -
Hrabůvce” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0165/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 64.19 
„Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 1149/RMOb-JIH/1822/21 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 64.19 
„Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka” dle ust. § 27 
v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
 
 

komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 24/34 
  

- náhradníci členů: 
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
2. Ing. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 64.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 16.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0164/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 47.19 
„Parkoviště ul. P. Lumumby” 
  
Usnesení číslo: 1150/RMOb-JIH/1822/21 

OVZ 

k usnesení č. 0934/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 výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 47.19 „Parkoviště ul. P. Lumumby” a o uzavření smlouvy o dílo 
s vybraným dodavatelem: 

- SEMITA - DS s.r.o., č.p. 171, 742 73 Veřovice,  IČO: 03829707, za nabídkovou cenu 
1 825 005,79 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 53 kalendářních dnů od zahájení díla 

a jako druhým v pořadí 

- STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 25864092, 
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za nabídkovou cenu 2 199 158,60 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 56 kalendářních dnů 
od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 47.19 
„Parkoviště ul. P. Lumumby” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 05.07.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
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 47.19 
„Parkoviště ul. P. Lumumby” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0166/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 61.19 
„Výměna podlahové krytiny - Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 1151/RMOb-JIH/1822/21 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 61.19 
„Výměna podlahové krytiny - Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh” dle ust. § 27 v návaznosti 
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Tereza Pustelníková DiS., odbor investiční 
2. Blanka Chamrádová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
  
hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního   
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 61.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0163/19 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o elektronickém zabezpečení s napojením na PCO č. 01/2006 
  
Usnesení číslo: 1152/RMOb-JIH/1822/21 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o elektronickém zabezpečení s napojením na PCO 
č. 01/2006 ze dne 24.01.2006 se společností TDB security s.r.o., IČO 48395048, se sídlem 
Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou Ing. Janem 
Jiskrou, jednatelem, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 03.07.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0158/19 
Začlenění prostoru sloužícího podnikání na ulici Volgogradská 2434/147  
v Ostravě -Zábřehu zpět do obecního bytového fondu a změna účelu jeho užívání 
  
Usnesení číslo: 1153/RMOb-JIH/1822/21 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o začlenění prostoru sloužícího podnikání o výměře 116,88 m2 nacházejícím se v 2. NP objektu 
k bydlení č.p. 2434, který je součástí pozemku p.č.st. 3075 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní 
místo Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh, zpět do obecního bytového fondu a o změně 
jeho účelu užívání na dvě samostatné bytové jednotky, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0150/19 
Poskytnutí slevy na nájemném za pronájem objektu na ulici Charvátská 734/10, 
O.-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 1154/RMOb-JIH/1822/21 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí slevy z nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 734, 
který je součástí pozemku p.č. 793/307 v k. ú. Výškovice u Ostravy, adresní místo Charvátská 
734/10, Ostrava-Výškovice, nájemci spolku CDU SPORT - VOLNÝ ČAS z.s., IČO 22675256, 
se sídlem Charvátská 734/10, Ostrava-Výškovice, pronajatého na základě nájemní smlouvy 
č. 2/b/014/210/06 (ag. č. 06/427/OBH) ze dne 25.04.2006, ve znění dodatků, z důvodu vyklízení 
prostoru před rekonstrukcí v období od 01.06.2018 do 08.06.2018 ve výši 3 849 Kč a z důvodu 
přípravy provozu sportovního centra po ukončení rekonstrukce v období od 09.04.2019 
do 31.05.2019 ve výši 25 222 Kč, dle důvodové zprávy 
  

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0162/19 
Výpůjčka nebytového prostoru na ulici Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 1155/RMOb-JIH/1822/21 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o výpůjčce nebytového prostoru o celkové výměře 16,5 m² nacházejících se v 1. NP budovy
č. p. 677, která je součástí pozemku p.č.st. 69/1 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Odborářská 
677/72, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Ostrava-Jih, na dobu určitou do 31.12.2019, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem 
užívání jako kancelář - administrativní zázemí a o uzavření smlouvy o výpůjčce se společností 
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Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359, v rozsahu  předloženého návrhu, dle důvodové 
zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0164/19 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55 
  
Usnesení číslo: 1156/RMOb-JIH/1822/21 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 64,77 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 LAVIDA FINANCE s.r.o., 
IČO 29446961, se sídlem Sokolovská 1332/47, Poruba, 708 00 Ostrava, a uzavřít nájemní 
smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 
100 Kč/m²/rok po dobu 2 měsíců a následně ve výši 2000 Kč/m²/rok, za účelem provozování 
kosmetického salónu a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení 
písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy v rozsahu předloženého 
návrhu, dle důvodové zprávy 

2) ukládá 

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

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0168/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) -
VZ 67.19 „Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu” 
  
Usnesení číslo: 1157/RMOb-JIH/1822/21 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 67.19 
„Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu” ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 
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2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
5. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb 

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

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 67.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0197/19 
Poskytnutí peněžního daru 20 000 Kč – výstavba Křížové cesty Starobělské Lurdy, 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 1158/RMOb-JIH/1822/21 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí peněžního daru 20 000 Kč organizaci Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 258 16 977, DIČ CZ25816977, v celkové 
hodnotě 20 000 Kč a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 258 16 977, DIČ CZ 25816977, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0160/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 38.19 „Oprava 
elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14“ 
  
Usnesení číslo: 1159/RMOb-JIH/1822/21 

OVZ 

k usnesení č. 1036/RMOb-JIH/1822/19 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 38.19 „Oprava elektroinstalace MŠ 
P. Lumumby 14“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem ELIN servis s.r.o., 
Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25396633, za nabídkovou cenu 
901 998 Kč bez DPH, tj. 1 091 418 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 55 kalendářních dnů 
od zahájení díla 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 28.06.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
3) ukládá 

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

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

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0042/19 
Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy 
se společností Ostravské komunikace, a.s. v souvislosti se zajištěním oprav místních 
komunikací III. a IV. třídy 
  
Usnesení číslo: 1160/RMOb-JIH/1822/21 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, a to v souvislosti s realizací oprav asfaltových povrchů místních komunikací 
III. a IV. třídy, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření rámcové smlouvy o dílo za účelem oprav asfaltových povrchů na místních 
komunikacích III. a IV. třídy na území městského obvodu Ostrava-Jih se společností Ostravské 
komunikace, a.s., IČO 25396544, se sídlem Novoveská 1266/75, 709 00 Ostrava - Mariánské 
Hory, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0055/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 30/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1161/RMOb-JIH/1822/21 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 348 o 57 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5336, UZ 348, ORG 230 o 57 tis. Kč 

b) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 348 o 100 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4359, pol. 5169, UZ 348, ORG 190301 o 100 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 110 tis. Kč 
- zvýší běžné výdajeORJ 1, § 3xxx, pol. 5169 o 110 tis. Kč  

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu  realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 04.07.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0167/19 
Ukončení smluvního vztahu na provádění úklidu společných prostor v bytovém domě 
na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1162/RMOb-JIH/1822/21 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
ukončit smluvní vztah na provádění úklidu ve společných prostorách bytového domu č. pop. 366 
na ul. Hasičská  č. or. 3, Ostrava-Hrabůvka, agendové č. S/1247/2018/OBH ze dne 20.12.2018 
se společností PEGASUS Service s.r.o., se sídlem Hlavní 778, 739 34 Šenov, a to ke dni 
30.9.2019, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0171/19 
Ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici Horní 287/81, 
O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 1163/RMOb-JIH/1822/21 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o ukončení nájmu prostoru o výměře 153,35 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-Dubina, s nájemcem 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX a to dohodou 
ke dni 30.06.2019, 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: 30.06.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0160/19 
Přijetí nabídky na dodávku elekřiny a uzavření Dodatku číslo 002 pro bytové domy 
  
Usnesení číslo: 1164/RMOb-JIH/1822/21 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
příjmout nabídku na dodávku elektřiny číslo 1295103674 a o uzavření ,,Dodatku číslo 002” 
pro distribuční sazby D01 d a D02 d ke Smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny 
ze sítí nízkého napětí se společností ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, 140 00  Praha, 
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IČO 03592880 z důvodu úpravy individuální ceny silové elektřiny pro 382 odběrných míst 
za spotřebu elektrické energie ve společných prostorách bytových domů ve vlastnictví SMO, 
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy, 
  

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0156/19 
Revokace usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0967/RMOb-JIH/1822/18 
ze dne 23.05.2019, zveřejnění záměru, souhlas s odpovědí k písemnému podání 
  
Usnesení číslo: 1165/RMOb-JIH/1822/21 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
rozhodnutí ze dne 23.05.2019 pod číslem usnesní 0967/RMOb-JIH/1822/18 - Pronájem garáže 
č. 1 v bytovém domě na ul. Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice  

  
2) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem garáže č. 1 o výměře 16,0 m² v 1. PP bytového domu č.p. 632, který 
je součástí pozemku p.č. 793/183 v k. ú. Výškovice u Ostravy, adresní místo Výškovická
632/186, Ostrava-Výškovice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému 
obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší 
měsíčního nájemného 1 200 Kč vč. DPH a s účelem užívání garážování motorového vozidla 

3) souhlasí 

  
s odpovědí k písemnému podání manželů XXX  X XXXXXXXXX, XXXXXXX, 
XXXXXXXXXX ze dne 05.06.2019 ve znění předloženého návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0039/19 
Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih - 
dodatek č. 4 
  
Usnesení číslo: 1166/RMOb-JIH/1822/21 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 4 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. 4 se upravuje konečná cena na tuto zakázku 
o částku 9 900,00 Kč bez DPH na  7 319 524,42 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu 
na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných 
k dokončení této zakázky 
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2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 05.07.2019
 vedoucí odboru investičního 

 

 


