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______________________________ 
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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 27.06.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

1167/RMOb-JIH/1822/22 OFR/RMOb/00
49/19 

Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého 
výhledu rozpočtu na období let 2020 - 2021 
příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb 
Jih 

1168/RMOb-JIH/1822/22 OFR/RMOb/00
53/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 29/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1169/RMOb-JIH/1822/22 SOC/RMOb/00
32/19 

Odpisový plán Centra sociálních služeb Jih, 
příspěvkové organizace na rok 2019 

1170/RMOb-JIH/1822/22 SOC/RMOb/00
28/19 

Žádost o dar na provoz odlehčovací služby Pohoda 

1171/RMOb-JIH/1822/22 SOC/RMOb/00
33/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

1172/RMOb-JIH/1822/22 SOC/RMOb/00
30/19 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 
70 v Ostravě-Hrabůvce 

1173/RMOb-JIH/1822/22 SOC/RMOb/00
27/19 

Zásady vztahů městského obvodu Ostrava-Jih 
k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti v oblasti 
sociální péče 

1174/RMOb-JIH/1822/22 SOC/RMOb/00
34/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

1175/RMOb-JIH/1822/22 OSK/RMOb/01
98/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové 
organizace do projektu financovaného z Evropského 
sociálního fondu OP VVV 

1176/RMOb-JIH/1822/22 OSK/RMOb/01
99/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové 
organizace do projektu financovaného z Evropského 
sociálního fondu OP VVV 

1177/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
54/19 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu 
při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 

1178/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
68/19 

Ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
v objektu na ulici Volgogradská 2633/2, O.-Zábřeh, 
zveřejnění záměru 

1179/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
55/19 

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

1180/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
69/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostorů na ulici 
Čujkovova 11 a Čujkovova 17, Ostrava-Zábřeh 

1181/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
57/19 

Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu 
po zániku práva k nájmu bytu 
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1182/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
53/19 

Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu 

1183/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
72/19 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 
prostoru v objektu na ulici V Zálomu 
2948/1,O.-Zábřeh 

1184/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
74/19 

Uzavření dohody o Uznání dluhu a dohody 
o splátkách 

1185/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
75/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ulici 
Rodimcevova 2060/24 v Ostravě-Zábřehu 

1186/RMOb-JIH/1822/22 OMJ/RMOb/02
67/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lok. nám. SNP – restaurační zahrádka 

1187/RMOb-JIH/1822/22 OMJ/RMOb/00
91/19 

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Na Čtvrti 

1188/RMOb-JIH/1822/22 OMJ/RMOb/02
57/19 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Baranovova 

1189/RMOb-JIH/1822/22 OMJ/RMOb/02
62/19 

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

1190/RMOb-JIH/1822/22 OMJ/RMOb/02
63/19 

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

1191/RMOb-JIH/1822/22 OMJ/RMOb/02
64/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou (3) 

1192/RMOb-JIH/1822/22 OMJ/RMOb/02
56/19 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbě garáže v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

1193/RMOb-JIH/1822/22 OMJ/RMOb/02
55/19 

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

1194/RMOb-JIH/1822/22 OMJ/RMOb/02
54/19 

Nabytí darem staveb a pojízdné brány na pozemcích 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova 

1195/RMOb-JIH/1822/22 OMJ/RMOb/01
44/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. 
J. Škody x Fr. Formana 

1196/RMOb-JIH/1822/22 OMJ/RMOb/02
35/19 

Záměr na pronájem a prodej částí pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Pospolitá 

1197/RMOb-JIH/1822/22 OPR/RMOb/00
23/19 

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - 
P. G. 

1198/RMOb-JIH/1822/22 OPR/RMOb/00
16/19 

Rámcová smlouva o exekuční činnosti a další 
činnosti exekutora pro statutární město Ostrava, 
městský obvod Ostrava-Jih 

1199/RMOb-JIH/1822/22 OVZ/RMOb/01
67/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce) - VZ 48.19 „Výměna 
elektroinstalace společných prostor v BD 
na ul. Výškovická 184, 186, Ostrava-Výškovice” 

1200/RMOb-JIH/1822/22 OVZ/RMOb/01
70/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 68.19 „Oprava 
hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27” 
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1201/RMOb-JIH/1822/22 OVZ/RMOb/01
47/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 44.19 „Oprava sanačních 
omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ 

1202/RMOb-JIH/1822/22 OVZ/RMOb/01
56/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby) - VZ 151.18 „Provádění deratizace, 
dezinsekce, dezinfekce v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih“ 

1203/RMOb-JIH/1822/22 OVZ/RMOb/01
71/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 53.19 
Zpracování projektové dokumentace „Přechod pro 
chodce ul. Jugoslávská č. 23 a č. 40, 
Ostrava-Zábřeh“ 

1204/RMOb-JIH/1822/22 OVZ/RMOb/01
55/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 46.19 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení 
fasády bytového domu Lumírova 487/7, 
Ostrava-Výškovice” 

1205/RMOb-JIH/1822/22 OVZ/RMOb/01
73/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 40.19 „Oprava 
sociálního zařízení v budově A v objektu 
Volgogradská 32A, Ostrava-Zábřeh” 

1206/RMOb-JIH/1822/22 OVZ/RMOb/01
74/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 57.19 „Vybudování 
kanceláří a bufetu v 1. NP budovy B“ 

1207/RMOb-JIH/1822/22 OVZ/RMOb/01
75/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 43.19 „Prostor pro všechny“ 

1208/RMOb-JIH/1822/22 OVZ/RMOb/01
72/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 65.19 „Strukturovaná 
kabeláž ZŠ V. Košaře” 

1209/RMOb-JIH/1822/22 OVZ/RMOb/01
69/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 39.19 „Zateplení 
půdy, výměna střešní krytiny bytových domů 
na ul. Zlepšovatelů” 

1210/RMOb-JIH/1822/22 OFR/RMOb/00
56/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 31/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1211/RMOb-JIH/1822/22 OSK/RMOb/02
03/19 

Stanovení platu ředitelce Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizace 

1212/RMOb-JIH/1822/22 OSK/RMOb/02
04/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, 
příspěvkové organizace, do projektu financovaného 
z rozpočtu MŠMT 

1213/RMOb-JIH/1822/22 OSK/RMOb/02
05/19 

Souhlas s přijetím finančního daru pro Základní 
školu Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkovou 
organizaci 
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1214/RMOb-JIH/1822/22 OSK/RMOb/02
00/19 

Souhlas se zapojením Základní školy 
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace, Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové 
organizace a Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové 
organizace do projektu financovaného z Evropského 
sociálního fondu OP VVV 

1215/RMOb-JIH/1822/22 OMJ/RMOb/02
73/19 

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

1216/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
66/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ulici B. Četyny 978/19, 
O.-Bělský Les 

1217/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
70/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

1218/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
61/19 

Podání uchazeče o pronájem bytů formou 
výběrového řízení za smluvní nájemné ze dne 
31.05.2019 

1219/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
59/19 

Pronájem sociálního bytu vyčleněného v rámci 
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření 
ve městě Ostrava“ 

1220/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
76/19 

Uzavření dohody o spolupráci a pronájem bytů 
neziskové organizaci Charita Ostrava 

1221/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
78/19 

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

1222/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
79/19 

Ukončení smluvních vztahů pronájmu prostorů 
sloužících podnikání na ul. Edisonova 82 

1223/RMOb-JIH/1822/22 OBH/RMOb/01
80/19 

Výpůjčka nebytových prostor na ulicích Odborářská 
677/72 v Ostravě-Hrabůvce a Horymírova 3054/121 
v Ostravě-Zábřehu 

1224/RMOb-JIH/1822/22 TAJ/RMOb/001
6/19 

Změna organizačního řádu a stanovení počtu 
zaměstnanců 

1225/RMOb-JIH/1822/22 TAJ/RMOb/001
5/19 

Stanovení platu ředitelce Centra sociálních služeb 
Jih, příspěvkové organizace 

1226/RMOb-JIH/1822/22 OSK/RMOb/02
02/19 

Zvýšení kapacity počtu žáků školní družiny 
v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci 

1227/RMOb-JIH/1822/22 ODK/RMOb/00
43/19 

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - 
VZ 58.18 Oprava chodníků na ul. Edisonové 
v Ostravě – Hrabůvce“ 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OBH/RMOb/01
65/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Horní 1492/55 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0049/19 
Návrh rozpo čtu na rok 2019 a st řednědobého výhledu rozpo čtu na období let 2020 - 
2021 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih 
  
Usnesení číslo: 1167/RMOb-JIH/1822/22 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočet (plán výnosů a nákladů) pro rok 2019, plánovaný výsledek hospodaření pro rok 2019 a 
návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na období let 2020 - 2021 
příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih, se sídlem Odborářská 677/72, Ostrava, 
PSČ 700 30, IČO 08238359, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru sociální péče zajistit ve spolupráci s ředitelem příspěvkové organizace zveřejnění 
rozpočtu na rok 2019 na internetových stránkách příspěvkové organizace nejpozději ve lhůtě 30 
dnů ode dne jeho schválení 

  
 Vyřizuje: PhDr. Linda Nováková Palatá, T: 26.07.2019
 vedoucí odboru sociální péče 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0053/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 29/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1168/RMOb-JIH/1822/22 

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) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6125 o 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5137 o 500 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 4 473 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400191000000 o 4 473 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 5 940 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3xxx, pol. 6121, ORG dle bodu c) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 5 940 tis. Kč 
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2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 04.07.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0032/19 
Odpisový plán Centra sociálních služeb Jih, p říspěvkové organizace na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1169/RMOb-JIH/1822/22 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

odpisový plán Centra sociálních služeb Jih, Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové 
organizace, IČO 08238359, dle předložené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0028/19 
Žádost o dar na provoz odleh čovací služby Pohoda 
  
Usnesení číslo: 1170/RMOb-JIH/1822/22 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neposkytnout finanční dar Městu Nový Jičín, Městskému úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 
741 01 Nový Jičín,  IČO 00298212 ve výši 11 900 Kč na zajištění provozu odlehčovací služby 
Pohoda 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0033/19 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 1171/RMOb-JIH/1822/22 

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 

Horymírova 125, 0+1, I. kat., č. b. 72 

XXXXXXX XXXX nar. XXXX, bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní XX 
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0030/19 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 1172/RMOb-JIH/1822/22 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 

dle důvodové zprávy 

Odborářská 70, 0+2, I. kat., č. b. 30 

XXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem Stavbařů XX, Ostrava-Hrabůvka 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0027/19 
Zásady vztah ů městského obvodu Ostrava-Jih k p říspěvkovým organizacím, které byly 
zřízeny statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih k zajišt ění jeho 
působnosti v oblasti sociální pé če 
  
Usnesení číslo: 1173/RMOb-JIH/1822/22 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

Zásady vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti 
v oblasti sociální péče, s účinností od 01.07.2019, dle přílohy tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0034/19 
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku 
  
Usnesení číslo: 1174/RMOb-JIH/1822/22 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku

spravovaného odborem sociální péče pod ORJ 3 v celkové výši 2 399 944,56 Kč: 

1. DDHM do 40 000 Kč                   1 668 089,89 Kč 

2. DDHM do 3 000 Kč                        731 854,67 Kč 
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(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0198/19  
Souhlas se zapojením Základní školy a mate řské školy Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizace do projektu financovaného z Evrops kého sociálního fondu OP 
VVV 
  
Usnesení číslo: 1175/RMOb-JIH/1822/22 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové 
organizace  se sídlem Mitušova 16, 700 300 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735, do projektu 
“Inovace v pedagogice”  financovaného z Evropského sociálního fondu OP VVV 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0199/19  
Souhlas se zapojením Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, B řezinova 52, 
příspěvkové organizace do projektu financovaného z Evrops kého sociálního fondu OP 
VVV 
  
Usnesení číslo: 1176/RMOb-JIH/1822/22 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové 
organizace  se sídlem Březinova 52, 700 300 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, do projektu 
“Inovace v pedagogice”  financovaného z Evropského sociálního fondu OP VVV 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0154/19  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři nespln ění podmínek p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 1177/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 30.06.2019, dle důvodové zprávy  
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX, 1+3, standard, č. b. XX 
XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX 

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 01.07.2019, 
dle důvodové zprávy  
XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXX, 1+3, standard, č. b. XX 
XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0168/19  
Ukon čení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objekt u na ulici Volgogradská 
2633/2, O.-Zábřeh, zveřejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 1178/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 793,54 m2 v objektu č. p. 2633, který 
je součástí pozemku p.č.st. 2891 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2633/2, 
Ostrava-Zábřeh, podanou organizací Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, 
FMA, IČO 00406911, se sídlem Přemyšlenská 679/6, 182 00 Praha 8, která prostor užívá 
na základě nájemní smlouvy č. 2/a,b/014/1216/06 (ag. č. 06/1849/OBH) ze dne 13.10.2006, 
ve znění dodatků. Smluvní vztah bude ukončen ke dni 31.08.2019. 

  
2) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru o výměře 793,54 m2 v objektu č. p. 2633, který je 
součástí pozemku p.č.st. 2891 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2633/2, 
Ostrava-Zábřeh, s minimální výší nájemného 150 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, bez určení účelu užívání se zaměřením na využití v oblasti školství a 
vzdělávání, kultury, volného času a sportu, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0155/19  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 1179/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 49 nacházejícím se v 8. 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 XXXXXXXXXXXX, obec Ostrava, 
na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu s XXXXXX XXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, dle důvodové zprávy  

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0169/19  
Zveřejnění záměru na pronájem prostor ů na ulici Čujkovova 11 a Čujkovova 17, 
Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 1180/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

a) o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 157,78 m2 
v bytovém  domě č.p. 1710, který je součástí pozemku p.č.st. 2070 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
adresní místo  Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s  tříměsíční výpovědní dobou, 
s minimální výší nájemného 1 000 Kč/m2/rok, bez určení účelu užívání 
 
b) o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 93,72 m² 
v bytovém domě č.p. 1713, který je součástí pozemku p.č.st. 2073 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
adresní místo Čujkovova 1713/17, Ostrava-Zábřeh ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
s minimální výší nájemného 800 Kč/m²/rok,  bez určení účelu užívání 
 
za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a 
násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány 
činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami, činnosti 
s erotickým podtextem a zastavárenská činnost (poskytování úvěrů oproti zástavě a případný 
následný prodej zastavené věci), dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0157/19  
Žádost o uzav ření smlouvy o spole čném nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 1181/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu č. XX nacházejícím se v X. nadzemním podlaží 

stavby č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území XXXXXXX XXXXXXXX,, adresní místo XXXXXXXXX XXXXXXX,, 
obec Ostrava, se XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o společném 
nájmu bytu, dle důvodové zprávy  

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0153/19  
Žádost o uzav ření smlouvy o spole čném nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 1182/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

1. o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy  
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, 1+2, standard, č. b. X 
XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
2. o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu č. X nacházejícím se v X. nadzemním podlaží 
stavby č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území XXXXXXX, adresní místo XXXXXXXXX XXXXX, obec Ostrava, 
s XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, 
XXXXXXXXXXXXX a manžely XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXX XXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou s účinností ode 
dne uzavření smlouvy o společném nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0172/19  
Uzavření dodatku k nájemní smlouv ě na pronájem prostoru v objektu na ulici V Zálomu 
2948/1,O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1183/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 8/032/25/14 ze dne 16.04.2014, ve znění dodatků, 
na pronájem prostoru o výměře 871, 85 m2 v objektu č. p. 2948, který je součástí pozemku p.č.st. 
4591 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V  Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, za účelem 
užívání jako provozní zázemí artistického uskupení, s výší ročního nájemného 15 416 Kč, jehož 
nájemcem je spolek Cirkus trochu jinak, z.s., IČO 22878670, se sídlem Hlavní 34, Vřesina, a to 
z důvodu zvýšení výměry pronajatého prostoru o 52,97 m2 s výší nájemného 10,14 Kč/m2/rok, 
v rozsahu dle 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/0174/19  
Uzavření dohody o Uznání dluhu a dohody o splátkách 
  
Usnesení číslo: 1184/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o Uznání dluhu a dohody o splátkách s XXXXXX XXXXXXXXXXXX, 
IČO XXXXXXXX, se sídlem XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX, 
která je na základě nájemních smluv č. 2/b/032/107/95 a č. 2/b/032/108/95 uzavřených dne 
01.07.1995 nájemcem prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 1492, který je součástí 
pozemku p. č. st. 1800/9 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 
na úhradu dlužného nedoplatku vyúčtování služeb s nájmem spojených a dlužného nájemného 
v celkové výši 87 713 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 5 160 Kč, a to po dobu 
16 měsíců, poslední 17. splátka je stanovena ve výši 5 153 Kč, v rozsahu dle 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.) 
OBH/RMOb/0175/19  
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ulici Rodimcevova 2060/2 4 v 
Ostrav ě-Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 1185/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru o výměře 114,54 m2 v bytovém domě 
č. p. 2060, který je součástí pozemku p.č.st. 2176 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Rodimcevova 2060/24, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném 
městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti Lordex s.r.o. se sídlem Sládkova 372/8, 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 05656451, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
s minimální výší nájemného 814 Kč/m2/rok, s účelem pronájmu jako prodejna drogerie a 
kosmetiky, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0267/19  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lok. nám. SNP – restaura ční 
zahrádka 
  
Usnesení číslo: 1186/RMOb-JIH/1822/22 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň o výměře 29 m2 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, lok. Nám. SNP, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti Cajimani s.r.o., 
IČO 27774261, se sídlem Čujkovova 3165/40a, Zábřeh, 700 30 Ostrava, za účelem umístění a 
provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a ročním 
nájemným ve výši 10 Kč/m2, tj. 290 Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 
tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0091/19  
Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Na Čtvrti 
  
Usnesení číslo: 1187/RMOb-JIH/1822/22 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část 
pozemku p.p.č. 221/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o předpokládané výměře 53 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Na Čtvrti, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu daném zákresem, 
který je přílohou č. 1. materiálu a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru 
města neprodat část dotčeného pozemku 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0257/19  
Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Baranovova 
  
Usnesení číslo: 1188/RMOb-JIH/1822/22 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „PŘÍSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BARANOVOVA 11 
na pozemku p.č.st. 1914, k. ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v osazení a ukotvení 8 kusů 
zavěšených železobetonových lodžií o výměře 3,74 x 1,5 m, které budou situovány ve dvou 
sloupcích po čtyřech kusech na stávající fasádu bytového domu č.p. 1634, který stojí 
na pozemku p.č.st. 1914, umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/4, ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2, tohoto materiálu; 
souhlas pro stavebníka  Společenství vlastníků Baranovova 1634/11, IČO: 26830850, se sídlem 
Baranovova 1634/11, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2021 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0262/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou (1) 
  
Usnesení číslo: 1189/RMOb-JIH/1822/22 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.p.č. 566/69 ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a 
provozování kanalizační, plynovodní a vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 3525-240/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 
6 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít  s XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX, 700 30  Ostrava 30  smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0263/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou (2) 
  
Usnesení číslo: 1190/RMOb-JIH/1822/22 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha v k. 

ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování zemního 
kabelového vedení NN včetně přípojkové skříně v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3507-29/2017, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 3 500 Kč + zákonná sazba DPH 

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

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0264/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou (3) 
  
Usnesení číslo: 1191/RMOb-JIH/1822/22 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.p.č. 154/7 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a 
provozování zemního kabelového vedení NNk v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3519-597/2017, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 1 000 Kč + zákonná sazba DPH 
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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/0256/19  
Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bě 
garáže v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1192/RMOb-JIH/1822/22 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo 
k nemovité věci stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2987 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu 
Ostrava-Jih dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0255/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. 
Volgogradská 
  
Usnesení číslo: 1193/RMOb-JIH/1822/22 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Zateplení bytového domu Volgogradská 2409/104, 2408/106, 
2407/108, Ostrava-Zábřeh“ spočívajícím v zateplení domu a přístavbě 2 ks zavěšených 
hliníkových balkónů o výměře 2 x 2,5 m x 1 m,   umísťovaných v krajních horních rozích 
u bytového domu č.p. 2407, 2408, 2409, který stojí na pozemku p.č.st. 3145 svěřeném 
městskému obvodu Ostrava-Jih, nad částmi pozemku p.p.č. 1236/2 ostatní plocha, zeleň 
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, v rozsahu dle snímku, 
který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků 
Volgogradská 2407, 2408, 2409, IČO 07870779, se sídlem Volgogradská 2407/108, Zábřeh, 
700 30 Ostrava je platný do 31.12.2021 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0254/19  
Nabytí darem staveb a pojízdné brány na pozemcích v  k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. 
Gurťjevova 
  
Usnesení číslo: 1194/RMOb-JIH/1822/22 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o nabytí darem staveb parkoviště, sjezdu, přístupového chodníku, dešťové kanalizační přípojky 
a zařízení pro vsakování srážkových vod umístěných v rámci stavby pod názvem „Parkoviště 
parc.č. 654/21, k. ú. Zábřeh nad Odrou k objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ na částech 
pozemků p.p.č. 654/5 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 654/21 ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou a pojízdné brány instalované na oplocení, které je součástí pozemku 
p.p.č. 654/21 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou od Mobilního hospice Ondrášek, 
o.p.s., IČO 26850176, se sídlem Gurťjevova 459/11, Zábřeh, 700 30 Ostrava, do vlastnictví 
statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a uzavřít darovací 
smlouvu, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0144/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Dubina u Ostravy, ul. J. Škody x Fr. Formana 
  
Usnesení číslo: 1195/RMOb-JIH/1822/22 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 
  

usnesení č. 0031/RMOb-JIH/1822/1 ze dne 22.11.2018, dle důvodové zprávy 

  
2) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru stavby vedení veřejné telekomunikační sítě v rámci stavby 
pod názvem „ RVDSL1721_M_T_OSDU24-OSDU1HR_OK“  v předpokládané délce 425 bm 
v částech pozemků parc.č. 71/78 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 71/85 ostatní 
plocha, zeleň, parc.č. 110/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 110/3 ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 110/27 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dubina u Ostravy, v rozsahu 
dle situačního snímku, který je přílohou  č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka -
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, je platný do 31.12.2022 

  
3) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem 
pozemků parc.č. 71/78 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 71/85 ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 110/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 110/3 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 110/27 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dubina u Ostravy, za účelem uložení vedení veřejné 
telekomunikační sítě v rámci stavby pod názvem 
„ RVDSL1721_M_T_OSDU24-OSDU1HR_OK“  v předpokládané délce 425 bm, ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za úplatu 200 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm 
komunikačního vedení CETIN 
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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 v částech dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
4) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby 
vedení veřejné telekomunikační sítě, 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. 3 tohoto materiálu

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0235/19  
Záměr na pronájem a prodej částí pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pospolitá 
  
Usnesení číslo: 1196/RMOb-JIH/1822/22 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Pospolitá, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, a to  částí o výměrách 
10 m2, 64  m2, 114  m2, 190  m2 a 217  m2  za účelem užívání jako oplocených zahrad 
u rodinných domů a části o výměře 8 m2 za účelem užívání jako oploceného areálu 
plynárenského zařízení, v rozsahu dle situačního snímku, který je přílohou č. 1 materiálu, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu 

a) rozhodnout o záměru prodeje částí pozemku p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, oddělených a nově označených jako:   

- p.p.č. 1149/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2 

- p.p.č. 1149/12 ostatní plocha, zeleň o výměře 64 m2 

- p.p.č. 1149/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 114 m2 

- p.p.č. 1149/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 190 m2 

- p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, zeleň nově o výměře 217 m2, 
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v rozsahu dle geometrického plánu č. 3553-63/2019, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města 

b) vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, 
zeleň, odděleného a nově označeného jako p.p.č. 1149/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 3553-63/2019, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu a požádat 
zastupitelstvo města rozhodnout o záměru města prodat dotčenou část pozemku 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0023/19 
Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - P.  G. 
  
Usnesení číslo: 1197/RMOb-JIH/1822/22 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu neprominout panu XXXXX XXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX vyčíslené příslušenství ve výši 33 109,88 Kč představující poplatek (úrok) 
z prodlení vzniklý z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu 
č. XX v domě č. p. XXX č. or. X na ulici V.Košaře v Ostravě-Dubině, dle důvodové zprávy   

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0016/19 
Rámcová smlouva o exeku ční činnosti a další činnosti exekutora pro statutární m ěsto 
Ostrava, m ěstský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1198/RMOb-JIH/1822/22 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít Rámcovou smlouvu o exekuční činnosti a další činnosti exekutora pro statutární město 
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, se soudním exekutorem Mgr. Vojtěchem Jarošem, 
Exekutorský úřad Znojmo, Rooseveltova 838/2, 669 02 Znojmo, IČ: 75126516, v přiloženém 
znění 

  
2) ukládá 
  

odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 31.07.2019
 tajemník 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0167/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  48.19 
„Vým ěna elektroinstalace spole čných prostor v BD na ul. Výškovická 184, 186, 
Ostrava-Výškovice” 
  
Usnesení číslo: 1199/RMOb-JIH/1822/22 

OVZ 

k usnesení č. 1029/RMOb-JIH/1822/19 
  
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 48.19 „Výměna elektroinstalace společných prostor v BD na 
ul. Výškovická 184, 186, Ostrava-Výškovice” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem: 

- DORMAT elektrotechnika s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO: 02343371, za nabídkovou cenu 1 596 273 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 50 
kalendářních dnů od zahájení díla 

a jako druhým v pořadí 

- ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o., se sídlem Nájemnická 676/35, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava, IČO: 26822229, za nabídkovou cenu 1 751 834 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
50 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 48.19 
„Výměna elektroinstalace společných prostor v BD na ul. Výškovická 184, 186, 
Ostrava-Výškovice” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 08.07.2019
 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 48.19 „Výměna 
elektroinstalace společných prostor v BD na ul. Výškovická 184, 186, Ostrava-Výškovice” 

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

 
  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského 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 21/40 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0170/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 68.19 
„Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatel ů 27” 
  
Usnesení číslo: 1200/RMOb-JIH/1822/22 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 68.19 
„Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27” 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. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS.,vedoucí odboru školství a kultury 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
2. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 68.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0147/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 44.19 „Oprava 
sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1201/RMOb-JIH/1822/22 

OVZ 

k usnesení č. 0940/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 výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 44.19 „Oprava sanačních omítek 
v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem BASTA stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, 
IČO: 03748901, za nabídkovou cenu 400 595 Kč bez DPH, a s lhůtou realizace 65 kalendářních
dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 44.19 
„Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 05.07.2019
 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 malého rozsahu na stavební práce 
VZ 44.19 „Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0156/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 151.18 „Provád ění 
deratizace, dezinsekce, dezinfekce v bytových domec h v majetku SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1202/RMOb-JIH/1822/22 

OVZ 

k usnesení č. 0942/RMOb-JIH/1822/17 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu k veřejné zakázce malého rozsahu na služby VZ 151.18 
„Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ o vyloučení účastníka GRATTIS spol. s r.o., Anenská 65, 
735 52 Bohumín - Záblatí, IČO: 19011911, z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě

  
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 malého rozsahu na služby VZ 151.18 „Provádění deratizace, dezinsekce, 
dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
a o uzavření rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem Markétou Krýsovou, 30. dubna 559/13, 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 06043984, za jednotkové nabídkové ceny uvedené 
v čl. VIII. a s dobou trvání smlouvy dle čl. VII. přiložené rámcové smlouvy 

  
3) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 151.18 „Provádění 
deratizace, dezinsekce, dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 04.07.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 
151.18 „Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce v bytových domech v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0171/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
53.19 Zpracování projektové dokumentace „P řechod pro chodce ul. Jugoslávská č. 23 
a č. 40, Ostrava-Záb řeh“ 
  
Usnesení číslo: 1203/RMOb-JIH/1822/22 

OVZ 

k usnesení č. 0983/RMOb-JIH/1822/18 
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 53.19 Zpracování projektové dokumentace „Přechod pro chodce ul. Jugoslávská 
č. 23 a č. 40, Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem Ing. Davidem Klimšou, Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní 
Bludovice, IČO: 05279917, za nabídkovou cenu 95 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 
120 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 
700 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 53.19 Zpracování projektové dokumentace „Přechod 
pro chodce ul. Jugoslávská č. 23 a č. 40, Ostrava-Zábřeh“ 

  
 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 u této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 53.19 
Zpracování projektové dokumentace „Přechod pro chodce ul. Jugoslávská č. 23 a č. 40, 
Ostrava-Zábřeh“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0155/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
46.19 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení fasády bytového d omu Lumírova 
487/7, Ostrava-Výškovice” 
  
Usnesení číslo: 1204/RMOb-JIH/1822/22 

OVZ 

k usnesení č. 0941/RMOb-JIH/1822/17 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu 
k podlimitní veřejné zakázce na služby VZ 46.19 Zpracování projektové dokumentace 
„Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice” o vyloučení účastníka 
zadávacího řízení wamp in, s.r.o., Slavníkovců 449/15a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČO: 25358928, podle § 113 odst. 6 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu 
o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 46.19 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, 
Ostrava-Výškovice” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem MARK VALA s.r.o., Divadelní 603/3, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 07214481, 
za nabídkovou cenu 230 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 150 kalendářních dnů od účinnosti 
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 600 Kč bez DPH/hod. 

  
3) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 46.19 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení 
fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice” 

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

 
4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 46.19 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, 
Ostrava-Výškovice” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0173/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 40.19 
„Oprava sociálního za řízení v budov ě A v objektu Volgogradská 32A, Ostrava-Záb řeh”  
  
Usnesení číslo: 1205/RMOb-JIH/1822/22 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 40.19 
„Oprava sociálního zařízení v budově A v objektu Volgogradská 32A, 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. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

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

- náhradníci členů 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 40.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0174/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  57.19 
„Vybudování kancelá ří a bufetu v 1. NP budovy B“ 
  
Usnesení číslo: 1206/RMOb-JIH/1822/22 

OVZ 

k usnesení č. 1028/RMOb-JIH/1822/19 
  
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 57.19 „Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy B“ a 
o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411, za nabídkovou cenu 2 858 449 Kč bez DPH a 
s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 57.19 
„Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy B“ 

  
 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 57.19 
„Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy B“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0175/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 43.19 „Prostor 
pro všechny“ 
  
Usnesení číslo: 1207/RMOb-JIH/1822/22 

OVZ 

k usnesení č. 0986/RMOb-JIH/1822/18 
  
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 43.19 „Prostor pro všechny“ a o uzavření smlouvy o dílo 
s vybraným dodavatelem GARTENSTA PLUS s.r.o., Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 -
Dubeč, IČO: 26689472, za nabídkovou cenu 1 018 934,44 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
30 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 43.19 
„Prostor pro všechny“ 

  
 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 43.19 „Prostor 
pro všechny“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0172/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 65.19 
„Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Koša ře” 
  
Usnesení číslo: 1208/RMOb-JIH/1822/22 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 65.19 
„Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře” 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 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského 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 29/40 
  

- členové 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
2. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- 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. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 65.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

 
  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0169/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 39.19 „Zateple ní půdy, vým ěna st řešní krytiny 
bytových dom ů na ul. Zlepšovatel ů” 
  
Usnesení číslo: 1209/RMOb-JIH/1822/22 

OVZ 

k usnesení č. 0985/RMOb-JIH/1822/18 
  
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 jednotlivých dílčích částí 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 39.19 „Zateplení půdy, výměna střešní krytiny 
bytových domů na ul. Zlepšovatelů” a o uzavření smluv o dílo u jednotlivých dílčích částí této 
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podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 

u dílčí části 1 - H  & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661, nabídkovou 
cenu 3 257 000 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 55 kalendářních dnů od zahájení díla, 

u dílčí části 2 - H  & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661, za nabídkovou 
cenu 3 409 000 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 70 kalendářních dnů od zahájení díla, 

u dílčí části 3 - INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO: 25873261, 
za nabídkovou cenu 3 508 638 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 85 kalendářních dnů od zahájení 
díla, 

u dílčí části 4 - INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO: 25873261, 
za nabídkovou cenu 3 458 838 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 85 kalendářních dnů od zahájení 
díla 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrhy smluv o dílo u jednotlivých dílčích částí s vybraným 
dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 39.19 „Zateplení 
půdy, výměna střešní krytiny bytových domů na ul. Zlepšovatelů” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 12.07.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
 

3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u jednotlivých dílčích částí této veřejné 
zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 39.19 „Zateplení půdy, výměna střešní krytiny 
bytových domů na ul. Zlepšovatelů” 

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

 
  

 
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0056/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 31/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1210/RMOb-JIH/1822/22 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského 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 31/40 
  

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 77 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5336, UZ 348, ORG 230 o 77 tis. Kč 

b) 

- zvýší neinvestiční přijaté dotace ze SR na pol. 4116, UZ 103x33063 o 1 877 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG 378 o 1 877 tis. Kč 

c) 

- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 55 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 6121, ORG 0400273000000 o 55 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 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0203/19  
Stanovení platu ředitelce Základní školy a mate řské školy Ostrava-Hrab ůvka, Krestova 
36A, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1211/RMOb-JIH/1822/22 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanoví 
  

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve  znění pozdějších předpisů a v souladu se “Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, 
pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem 
Ostrava-Jih”, plat ředitelce 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 
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                                                                                       (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0204/19  
Souhlas se zapojením Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 
6B, příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 1212/RMOb-JIH/1822/22 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, do projektu v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II“ 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0205/19  
Souhlas s p řijetím finan čního daru pro Základní školu Ostrava-Výškovice, Srb ská 2, 
příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 1213/RMOb-JIH/1822/22 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru v hodnotě 6 000 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-Výškovice, 
Srbská 2, příspěvkové organizace se sídlem Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, 
IČO 70631778, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0200/19  
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Hrab ůvka, Provaznická 64, p říspěvkové 
organizace, Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 6B, 
příspěvkové organizace a Základní školy a mate řské školy Ostrava-B ělský Les, B. 
Dvorského 1, p říspěvkové organizace do projektu financovaného z Evrops kého 
sociálního fondu OP VVV 
  
Usnesení číslo: 1214/RMOb-JIH/1822/22 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy  Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, 
se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, Základní školy a 
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace se sídlem 
Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328 a Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace se sídlem B. Dvorského 
1049/1, 700 30 Ostrava-Bělský Les, IČO 70978352  do projektu financovaného z Evropského 
sociálního fondu OP VVV 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0273/19  
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 1215/RMOb-JIH/1822/22 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemek p.č.st. 4784 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ulice Čujkovova, za účelem užívání pozemku 
pod budovou bez čp/če v cizím vlastnictví, na dobu určitou 2 roky s tříměsíční výpovědní dobou 
a ročním nájemným ve výši 100 Kč/m2/rok, tj. 6 200 Kč/rok 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0166/19  
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v obje ktu na ulici B. 
Četyny 978/19, O.-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 1216/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužící podnikání v původním stavu bez plánovaných 
oprav o výměře 739,61 m2 v I. a II. NP objektu č. p. 978, který je součástí pozemku p.č.131 
v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, bez určení výše 
minimální ceny, na dobu určitou do 31.12.2020 s jednoměsíční výpovědní dobou, bez určení 
účelu užívání za podmínky, že v prostoru nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle 
ust. § 27 a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
ve znění pozdějších předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona 
č. 186/2016, 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, nebudou 
provozovány činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami, 
činnosti s erotickým podtextem a zastavárenská činnost (poskytování úvěrů oproti zástavě a 
případný následný prodej zastavené věci), dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0170/19  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 1217/RMOb-JIH/1822/22 

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 
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a) Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 33 - XXXXXX XXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

b) Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 32 - XXXXXXXX XXXXXXX,  nar. 
XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX 

c) Jubilejní 494/65, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 3 - XXXX XXXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXXX XXXXX XXX 

d) Vlasty Vlasákové 968/6, Ostrava-Bělský Les, 1+4, standard, č. b. 1 - XXXXXX XXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 
e) Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 30 - XXXXXX XXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

f) Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 47 - XXXX XXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

g) Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 47 - XXXXXXXX XXXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

h) Dr. Šavrdy 3020/7, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 4 - XXXXXXXX XXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

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

2. nevybrat uchazeče na pronájem bytu č. 32, 1+1, standard, ul. Pavlovova 1628/71, 
Ostrava-Zábřeh výběrovým řízením za smluvní nájemné a záměr na pronájem bytu výběrovým 
řízením za smluvní nájemné znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0161/19  
Podání uchaze če o pronájem byt ů formou výb ěrového řízení za smluvní nájemné ze 
dne 31.05.2019 
  
Usnesení číslo: 1218/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

písemné podání XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Petruškova XXXXXXX, 
Ostrava-Zábřeh a Ing. XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXX XXXXXXXXX, bytem 
Volgogradská XXXXXXXXXX, Ostrava-Zábřeh ze dne 31.05.2019 připojené v Příloze č. 1 
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2) rozhodla 
  

nevyhovět žádosti XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Petruškova XXXXXXX, 
Ostrava-Zábřeh a Ing. XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem Volgogradská 
XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, o revokaci části usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 
1016/RMOb-JIH/1822/19 ze dne 30.05.2019, kterým rozhodla o pronájmu bytu č. 2 
nacházejícím se v 1. nadzemním podlaží stavby č.p. 2281, která je součástí pozemku parcelní č. 
st. 3289 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Svornosti 2281/3, obec Ostrava 

  
3) trvá 
  

na svém předchozím usnesení č. 1016/RMOb-JIH/1822/19 ze dne 30.05.2019 

  
4) souhlasí 
  

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

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0159/19  
Pronájem sociálního bytu vy členěného v rámci projektu „Koncepce bydlení a její 
pilotní ov ěření ve m ěstě Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 1219/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

výjimku ze Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn 

  
2) rozhodla 
  

o pronájmu sociálního bytu na dobu určitou s účinností od 01.07.2019 do 30.09.2019, nejdříve 
však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti 
co do povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy 

Patrice Lumumby 2595/3, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 35 
XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0176/19  
Uzavření dohody o spolupráci a pronájem byt ů neziskové organizaci Charita Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1220/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

1) o uzavření dohody o spolupráci s neziskovou organizací Charita Ostrava, IČ 44940998, 
se sídlem Kořenského 1323/7, 703 00  Ostrava, zastoupenou Bc. Martinem Pražákem, DiS., 
ředitelem, ve znění předloženého návrhu Přílohy č. 2, dle důvodové zprávy 

2) vyčlenit v rámci realizace sociální služby s názvem Charitní středisko sv. Lucie - sociální 
rehabilitace poskytované na území městského obvodu Ostrava-Jih neziskovou organizací 
Charita Ostrava 

a) byt č. 27 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním podlaží

b) byt č. 50 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 4. nadzemním podlaží

c) byt č. 79 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 5. nadzemním podlaží

stavby č.p. 1719, která je součástí pozemku parcelní č.st. 2184 - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1719/31, obec Ostrava, 
dle důvodové zprávy 

3) o pronájmu bytů dle bodu 1) odst. 2) písm. a) - c) tohoto usnesení na dobu určitou – 12 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti smlouvy o nájmu bytu, za smluvní nájemné ve výši 65 Kč za m2

započtené podlahové plochy bytu měsíčně + nájemné za zařizovací předměty bytu, 
dle důvodové zprávy 

  
2) zřizuje 
  

v souladu s dohodou o spolupráci dle bodu 1) odst. 1) tohoto usnesení Poradní sbor statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 

  
3) jmenuje 
  

členy Poradního sboru statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jejich 
náhradníky ve složení: 

členové: 

1) Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2) Bc. Jana Šťastová, odbor sociální péče 
3) Bc. Martina Cnotová, odbor sociální péče 
4) Bc. Eliška Horňáková, Charita Ostrava 
5) Jana Gavlasová, DiS., Charita Ostrava 
6) Mgr. Romana Frömmelová, Charita Ostrava 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského 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 37/40 
  

náhradníci členů: 
1) Ing. Magdaléna Janíčková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2) PhDr. Linda Nováková Palatá, vedoucí odboru sociální péče 
3) Bc. Martina Vroblová, odbor sociální péče 
4) Nela Rusiňáková, DiS., Charita Ostrava 
5) Ing. Marek Blahut, Charita Ostrava 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0178/19  
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ulici Horní 1492/55 o vý měře 420,675 m² 
  
Usnesení číslo: 1221/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 420,675 m², ve 2. NP 
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, s minimální výší nájemného 
1 000 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem provozování 
fitcentra 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0179/19  
Ukon čení smluvních vztah ů pronájmu prostor ů sloužících podnikání 
na ul. Edisonova 82 
  
Usnesení číslo: 1222/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o podání výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v budově č. p. 792, stavba občanského 
vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 670, v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Edisonova 82, 
Ostrava-Hrabůvka, 

a) o celkové výměře 36 m² nájemci XXXXX XXXXXXXX, IČO XXXXXXXX , se sídlem 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXX XX, XXXXXXXXXXXXXX XX XX 

b) o celkové výměře 70,19 m² nájemci XXXXXXX XXXXXXXXXX, I ČO XXXXXXX, 
se sídlem XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXX  
 
dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 
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2) souhlasí 
  

s ukončením nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v budově č. p. 792, stavba občanského 
vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 670, v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Edisonova 82, 
Ostrava-Hrabůvka, dohodou s nájemci uvedenými v bodě 1 tohoto usnesení, kdykoliv 
před uplynutím výpovědní doby, dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0180/19  
Výpůjčka nebytových prostor na ulicích Odborá řská 677/72 v Ostrav ě-Hrabůvce a 
Horymírova 3054/121 v Ostrav ě-Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 1223/RMOb-JIH/1822/22 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) o výpůjčce nebytových prostor o celkové výměře 691,53 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 neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem užívání jako 
zázemí pro činnost vypůjčitele, zázemí pro poskytovatele sociálních služeb vypůjčitele, zázemí 
pro zaměstnance přímé péče, a za účelem provozování „Zařízení denního pobytu pro seniory 
s nepřetržitým provozem“ 

b) o výpůjčce nebytových prostor o celkové výměře 280,76 m² nacházejících se v 1. a 2. NP 
budovy č. p.  3054, která je součástí pozemku p.č.st. 4911 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní 
místo Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem 
užívání jako zázemí pro poskytovatele sociálních služeb vypůjčitele, zázemí pro zaměstnance 
přímé péče, 

c) o uzavření smluv o výpůjčce na uvedené prostory se společností Centrum sociálních služeb 
Jih, příspěvková organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 08238359, v rozsahu předložených návrhů, 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.) 
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TAJ/RMOb/0016/19  
Změna organiza čního řádu a stanovení po čtu zam ěstnanc ů 
  
Usnesení číslo: 1224/RMOb-JIH/1822/22 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

usnesení č. 0327/RMObM-JIH/1822/4 ze dne 31.01.2019 v části 5, dnem 01.07.2019 

  
2) schvaluje 
  

zřízení oddělení kontroly v rámci odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 27, a to dnem 01.07.2019 

  
3) schvaluje 
  

zřízení dvou funkčních míst v rámci odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 97, a to s účinností 01.07.2019 

  
4) stanoví 
  

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih na 343 s účinností od 01.07.2019 

  
5) schvaluje 
  

změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a jeho Příloh č. 2 a 3 
dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2019 

  
6) ukládá 
  

schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a 
provést všechny související personální opatření 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 01.07.2019
 tajemník 
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(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0015/19  
Stanovení platu ředitelce Centra sociálních služeb Jih, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1225/RMOb-JIH/1822/22 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanoví 
  

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se “Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, 
pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih”  plat ředitelce Centra sociálních služeb Jih, příspěvkové organizace, se sídlem 
Odborářská 677/72, Ostrava, IČ 08238359, dle důvodové zprávy, a to s účinnosti od 01.07.2019.

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0202/19  
Zvýšení kapacity po čtu žáků školní družiny v Základní škole a mate řské škole 
Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 15, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 1226/RMOb-JIH/1822/22 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zvýšením kapacity počtu žáků školní družiny v Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci se sídlem Kosmonautů 2217/15, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 709 44 687, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0043/19  
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo - VZ 58.18 Oprava chodník ů na ul. 
Edisonové v Ostrav ě – Hrabůvce“ 
  
Usnesení číslo: 1227/RMOb-JIH/1822/22 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0973/2018/ODK na realizaci VZ 58.18 
Oprava chodníků na ul. Edisonové v Ostravě - Hrabůvce, se společností STAVIA - silniční 
stavby, a.s., IČO 25864092, se sídlem Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, z důvodu 
prodloužení termínu provedení díla o 21 kalendářních dnů na 161 kalendářních dnů, 
dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 


