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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 18.07.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

1231/RMOb-JIH/1822/23 OFR/RMOb/00
60/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 32/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1232/RMOb-JIH/1822/23 OFR/RMOb/00
59/19 

Návrh na změny rozpočtů na rok 2019, 
příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

1233/RMOb-JIH/1822/23 OHS/RMOb/00
15/19 

Návrh na převod neupotřebitelného majetku 

1234/RMOb-JIH/1822/23 OHS/RMOb/00
16/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

1235/RMOb-JIH/1822/23 SOC/RMOb/00
35/19 

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních 
služeb - plnění usnesení č. 0234/7 

1236/RMOb-JIH/1822/23 OSR/RMOb/00
16/19 

Ukončení projektu - Ozdravný pobyt pro žáky 
1. stupně Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. 

1237/RMOb-JIH/1822/23 OSR/RMOb/00
17/19 

Ukončení administrace projektu Živly kolem nás 
a v nás v rámci výzvy č. 16/2017 z Národního 
programu životní prostředí 

1238/RMOb-JIH/1822/23 ODK/RMOb/00
44/19 

Návrh na svěření cyklistických stojanů do správy 
městského obvodu 

1239/RMOb-JIH/1822/23 ODK/RMOb/00
45/19 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením 
dřeviny 

1240/RMOb-JIH/1822/23 ODK/RMOb/00
46/19 

Návrh na změnu nařízení města Ostravy č. 7/2009 

1241/RMOb-JIH/1822/23 INV/RMOb/004
0/19 

Investiční záměry č. 06-07/2019 

1242/RMOb-JIH/1822/23 INV/RMOb/001
7/19 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, 
Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 1 

1243/RMOb-JIH/1822/23 INV/RMOb/004
1/19 

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka - 
Dodatek č. 1 

1244/RMOb-JIH/1822/23 OPVO/RMOb/0
028/19 

Návrh bezdoplatkové zóny 

1245/RMOb-JIH/1822/23 OPVO/RMOb/0
029/19 

Otevřený dopis Základní organizace 
Českomoravského odborového svazu pracovníků 
školství při ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 
15, p. o. 

1246/RMOb-JIH/1822/23 OSK/RMOb/02
06/19 

Rozšíření Městského integrovaného kamerového 
systému v městském obvodě Ostrava-Jih 

1247/RMOb-JIH/1822/23 OSK/RMOb/02
07/19 

Souhlas s převedením finančních prostředků z 
rezervního fondu do fondu investic PO 

1248/RMOb-JIH/1822/23 OSK/RMOb/02
08/19 

Poskytnutí finančního daru 19 000 Kč - 
Mezinárodní maratón míru v Košicích 
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1249/RMOb-JIH/1822/23 

 
 
OSK/RMOb/02
10/19 

 
 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvkovou organizaci 

1250/RMOb-JIH/1822/23 OSK/RMOb/02
11/19 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, 
příspěvkové organizaci 

1251/RMOb-JIH/1822/23 OSK/RMOb/02
09/19 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

1252/RMOb-JIH/1822/23 OSK/RMOb/02
12/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 
Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace 

1253/RMOb-JIH/1822/23 OSK/RMOb/02
13/19 

Souhlas s převedením finančních prostředků 
z rezervního fondu do fondu investic PO 

1254/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
77/19 

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

1255/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
82/19 

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku 
práva k nájmu bytu 

1256/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
85/19 

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

1257/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
86/19 

Ukončení smluvního vztahu na provádění úklidu 
společných prostor v bytových domech na 
ul. Svornosti a Volgogradská, Ostrava-Zábřeh 

1258/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
87/19 

Prominutí nájemného po zemřelém 

1259/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
84/19 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

1260/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
88/19 

Pronájem sociálních bytů vyčleněných v rámci 
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření 
ve městě Ostrava“ 

1261/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
89/19 

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení 
nájmu) 

1262/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
90/19 

Žádost o ukončení společného nájmu bytu dohodou 
a podání výpovědi z nájmu bytu 

1263/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
83/19 

Žádost o revokaci usnesení RMOb 
č. 1017/RMOb-JIH/1822/19 ze dne 30.05.2019 

1264/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
93/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

1265/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
94/19 

Žádost o vydání souhlasu s umístěním odlučovače 
tuku v objektu na ul. B. Četyny 978/19, 
Ostrava-Bělský Les 

1266/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
95/19 

Návrh na svěření detektorů požáru a kouře Kidde 
10Y29 do majetku městského obvodu Ostrava-Jih 

1267/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
97/19 

Změna užívání objektu na ul. Svazácká 3161/1d, 
Ostrava-Zábřeh spočívající v rozšíření provozu 
o hudební produkci 
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1268/RMOb-JIH/1822/23 

 
 
OBH/RMOb/02
00/19 

 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3/u/032/70/05 

1269/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
96/19 

Souhlas se zřízením sběrny společnosti SAZKA a.s. 
v prostoru sloužícím podnikání na ul. Pavlovova 67, 
Ostrava-Zábřeh 

1270/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/02
01/19 

Souhlas se změnou účelu užívání části objektu na ul. 
Mjr.Nováka 1455/34, pavilón B, k.ú. Hrabůvka 

1271/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
03/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. 
Žižkovská 

1272/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
66/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Františka Hajdy a Kašparova 

1273/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
68/19 

Návrh na výpověď z nájmu, část pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská 

1274/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
70/19 

Záměr na pronájem a stanovisko k záměru prodeje 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 

1275/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
71/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
lokalita ul. Venclíkova x Husarova 

1276/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
74/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Mitušova 

1277/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
75/19 

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

1278/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
78/19 

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

1279/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
77/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na části pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ulice Provaznická 

1280/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
79/19 

Souhlas vlastníka pozemků v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Čujkovova 

1281/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
80/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Břenkova 

1282/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
82/19 

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

1283/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
83/19 

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

1284/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
84/19 

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

1285/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
85/19 

Návrh na výpověď smlouvy o nájmu pozemku 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia 

1286/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
86/19 

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím 
objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 

1287/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
49/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Souběžná 2 

1288/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
50/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Souběžná 6 
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1289/RMOb-JIH/1822/23 

 
 
OMJ/RMOb/02
51/19 

 
 
Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Souběžná 8 

1290/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
52/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Souběžná 10 

1291/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
53/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Souběžná 12 

1292/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
87/19 

Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 

1293/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
88/19 

Ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti a záměr 
na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Krokova 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

1294/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
91/19 

Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku 
pod garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

1295/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
60/19 

Pronájem částí pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Staňkova 

1296/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
92/19 

Záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Podhájí 

1297/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
95/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Cholevova 

1298/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/01
67/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy 

1299/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
97/19 

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

1300/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
98/19 

Parkovací stání v objektech v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 

1301/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
09/19 

Výpůjčka části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Jedličkova 

1302/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
99/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy 

1303/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/03
00/19 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva k podílu ve výši ½ stavby garáže 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

1304/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/03
01/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka 

1305/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/03
02/19 

Informace o prodeji bytů a podílů na společných 
částech domu č.p. 372 a na zastavěném pozemku 
p.č.st. 338 v k. ú. Hrabůvka, ul. Velflíkova 

1306/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/02
81/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská – restaurační zahrádka 

1307/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/01
93/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Politických vězňů 

1308/RMOb-JIH/1822/23 OMJ/RMOb/03
07/19 

Návrh pověření člena rady 
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1309/RMOb-JIH/1822/23 

 
 
OVZ/RMOb/01
76/19 

 
 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na dodávky) - VZ 56.19 „Výměna osobního 
výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě 
Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh” 

1310/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
81/19 

Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 60.19 „Zimní údržba 
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť 
a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní 
sezónu 2019/2020” 

1311/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
77/19 

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

1312/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
82/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 56.19 
„Výměna osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg 
v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh“ 

1313/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
84/19 

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 14.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce 
tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih” 

1314/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
91/19 

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

1315/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
85/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 72.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Rekonstrukce hřiště 
na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh“ 

1316/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
87/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na dodávky) - VZ 71.19 „Vybavení zahrady MŠ 
I. Herrmanna“ 

1317/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
88/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 75.19 „Oprava 
nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 

1318/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
90/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 74.19 „Výměna 
oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

1319/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
94/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 78.19 „Renovace 
kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, 
Ostrava-Hrabůvka“ 

1320/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
93/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 79.19 „Zateplení 
objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“ 
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1321/RMOb-JIH/1822/23 

 
 
OVZ/RMOb/01
95/19 

 
 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 66.19 „Zateplení 
objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 
90, Ostrava - Hrabůvka“ 

1322/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
96/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 62.19 „Oprava 
elektroinstalace společných a sklepních prostor, 
dodání domácích telefonů a vymalování chodeb” 

1323/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
97/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 28.19 „Odstranění 
podzemní stavby na pozemku p.č. 1237/3, k.ú. 
Zábřeh nad Odrou“ 

1324/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
86/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 64.19 „Rekonstrukce 
stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6, 
Ostrava-Hrabůvka“ 

1325/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
80/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
dodávky) - VZ 59.19 „Nákup konvektomatů 
a pánve“ 

1326/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
83/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby) VZ 52.19 „Zajištění nájmu, servisu, 
montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském 
obvodu Ostrava-Jih v sezóně 2019-2020” 

1327/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/00
88/19 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS 
„Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví 
SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ 

1328/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
92/19 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané 
v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - 
Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních 
a jiných prací” 

1329/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
98/19 

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu 
na dodávky) - VZ 65.19 „Strukturovaná kabeláž 
ZŠ V. Košaře” 

1330/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/01
99/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 
58.19 „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, 
Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben“ 

1331/RMOb-JIH/1822/23 OSK/RMOb/02
14/19 

Dodatek č.1 - VZ 23.19 - Stavba „Oprava podlahy 
v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh” 

1332/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/02
02/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 51.19 
„Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků 
dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih” 
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1333/RMOb-JIH/1822/23 

 
 
OVZ/RMOb/02
03/19 

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

1334/RMOb-JIH/1822/23 OVZ/RMOb/02
04/19 

Příkaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
podání odporu proti příkazu (zjednodušené 
podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na 
služby) - VZ 03.19 „Vývoz, vyčištění, návoz čistého 
písku a urovnání do roviny ve vybraných 
pískovištích, svěřených do správy městského 
obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 

1335/RMOb-JIH/1822/23 OFR/RMOb/00
64/19 

Informace o rozšíření úrokového pásma na spořicím 
účtu vedeném u Sberbank CZ, a.s. 

1336/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
81/19 

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

1337/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
98/19 

Skončení nájmu bytu (neprodloužení smlouvy 
o nájmu bytu) 

1338/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/02
05/19 

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

1339/RMOb-JIH/1822/23 TAJ/RMOb/001
7/19 

Změna organizačního řádu a stanovení počtu 
zaměstnanců 

1340/RMOb-JIH/1822/23 OBH/RMOb/02
07/19 

Ukončení smluvního vztahu na provádění 
stavebních prací v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název 

 OVZ/RMOb/01
89/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 63.19 
„Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. 
Odborářská, Ostrava-Hrabůvka“ 

  



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 9/73 
  

  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0060/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 32/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1231/RMOb-JIH/1822/23 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

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

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 49 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 2, § 5512, pol. 6122 o 49 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 157 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3xxx, pol. 5xxx o 157 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 625 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3xxx, pol. 51xx o 625 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169 o 172 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169 o 172 tis. Kč 

e) 
- zvýší příjmy na pol. 8115 o 411 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5331, ORG dle bodu e) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 411 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 350 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, ORG 0400288000000 o 350 tis. Kč 

g) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400142000000 o 10 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400266000000 o 10 tis. Kč 

h) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400150000000 o 50 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 5137, ORG 0400150000000  o 50 tis. Kč 

i) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400219000000 o 150 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400100000000 o 150 tis. Kč 



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 10/73 
  

  

2. změnu závazného ukazatele dle bodu e) důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 25.07.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0059/19 
Návrh na změny rozpočtů na rok 2019, příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1232/RMOb-JIH/1822/23 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

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

a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 
IČO 70631760, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku  5 364 Kč dle bodu 1) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

b) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, IČO 70978379, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 1 062 Kč dle bodu 2) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
IČO 70944652, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku  167 228 Kč dle bodu 3) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

d) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, 
IČO 70631735, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku  903 Kč dle bodu 4) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

e) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, IČO 70978310, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 86 090 Kč dle bodu 5) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

f) Základní škola Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, příspěvková organizace, IČO 70944661, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 8 874 Kč dle bodu 6) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
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g) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, 
IČO 70978336, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku  16 732 Kč dle bodu 7) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

h) Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace, IČO 70978344, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 11 856 Kč dle bodu 8) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

i) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 
IČO 70978328, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 11 065 Kč dle bodu 9) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

j) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36a, příspěvková organizace, 
IČO 70631743 zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 6 237  Kč dle bodu 10) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

k) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková 
organizace, IČO 70978352, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 41 491 Kč dle 
bodu 11) důvodové zprávy předloženého materiálu 

l) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, 
IČO 70944687, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 8 249 Kč dle bodu 12) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

m) Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, 
IČO 75029863, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 1 493 Kč dle bodu 13) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

n) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, IČO 75029855, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 1 583 Kč dle bodu 14) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

o) Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace, IČO 75029821, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 720 Kč dle bodu 15) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

p) Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace, IČO 75029880, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 18 180 Kč dle bodu 16) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

q) Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 73184560, zvýšením výnosů 
a nákladů v hlavní činnosti o částku 23 004 Kč dle bodu 17) důvodové zprávy předloženého 
materiálu 
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2) 

 

ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 25.07.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0015/19 
Návrh na převod neupotřebitelného majetku 
  
Usnesení číslo: 1233/RMOb-JIH/1822/23 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit převod neupotřebitelného majetku 
v celkové hodnotě 85 686,50 Kč, Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava, IČO: 00845451 dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0016/19 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
  
Usnesení číslo: 1234/RMOb-JIH/1822/23 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku 
spravovaného pod ORJ 2 v celkové výši 846 962,30 Kč dle důvodové zprávy: 

a)DNM 018                                   92 500,00 Kč 

b)DDHM tř.5                                175 572,50 Kč 

c)DDMN do 40 000 Kč                 432 751,47 Kč 

d)DDHM do 3 000 Kč                   146 138,33 Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0035/19 
Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 
  
Usnesení číslo: 1235/RMOb-JIH/1822/23 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 

  
přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách za období od 01.04.2019 do 30.06.2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0016/19 
Ukončení projektu - Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. 
  
Usnesení číslo: 1236/RMOb-JIH/1822/23 

OSR 

k usnesení č. 0275/RMOb-JIH/1822/7 
k usnesení č. 0318/RMObM-JIH/1822/4 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s ukončením projektu Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0017/19 
Ukončení administrace projektu Živly kolem nás a v nás v rámci výzvy č. 16/2017 
z Národního programu životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 1237/RMOb-JIH/1822/23 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s ukončením administrace projektu Živly kolem nás a v nás v rámci výzvy č. 16/2017 
z Národního programu životní prostředí 

  
2) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje zajistit veškeré úkony související s ukončením administrace 
projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 30.11.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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ODK/RMOb/0044/19 
Návrh na svěření cyklistických stojanů do správy městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 1238/RMOb-JIH/1822/23 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se svěřením 77 ks cyklistických stojanů (8 mobilních trojstojanů a 69 pevných stojanů) 
do správy městského obvodu Ostrava-Jih, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0045/19 
Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením dřeviny 
  
Usnesení číslo: 1239/RMOb-JIH/1822/23 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s kácením 1 ks dřeviny (trojkmen) na pozemku p.č. 654/69, k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to v rámci 
připravované akce “ Ostrava, Krasnoarmejců, NNk - SO 02 - Nové kabelové vedení NN” 
pro investora stavby ČEZ Distribuce, a.s., dle předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0046/19 
Návrh na změnu nařízení města Ostravy č. 7/2009 
  
Usnesení číslo: 1240/RMOb-JIH/1822/23 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) navrhuje 

  
úpravu nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad 
ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních 
komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
2) ukládá 

  
odboru dopravy a komunálních služeb informovat o přijatém usnesení dle bodu 1) odbor 
dopravy Magistrátu města Ostravy 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0040/19 
Investiční záměry č. 06-07/2019 
  
Usnesení číslo: 1241/RMOb-JIH/1822/23 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. IZ č. 06/2019 - Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nádstavby 
budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih 
2. IZ č. 07/2019 - Chodník podél ul. Kotlářova v Ostravě Zábřehu, k.ú. Zábřeh nad Odrou 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit, po přidělení finančních prostředků, zpracování podkladů 
pro zadání veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0017/19 
Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 1242/RMOb-JIH/1822/23 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0324/2019/INV ze dne 16. 04. 2019 
na veřejnou zakázku “Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh” 
se zhotovitelem OBDOMONT s.r.o., Betonářská 239/10, Muglinov, 712 00 Ostrava, 
IČO: 01430190. Dodatkem č. 1 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku 61 733,10 Kč 
bez DPH na  4 260 525,37 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku 
z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této 
zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Současně se prodlužuje termín realizace díla 
o 13 kalendářních dnů na 101 kalendářních dnů. 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 02.08.2019
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
 
INV/RMOb/0041/19 
Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka - Dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 1243/RMOb-JIH/1822/23 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0238/2019/INV na veřejnou zakázku “Náměstí 
Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka” se zhotovitelem Zlínstav a.s., IČO 28315669, se sídlem 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 
2 756 661,70 Kč bez DPH na částku 77 106 899,10 Kč bez DPH (částka včetně DPH 
93 299 347,91 Kč), a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu 
nerealizace některých prací a realizace nových prací nutných k dokončení této zakázky 

  
2) rozhodla 

  
o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku z SoD prodloužit termín 
provedení díla o 2 týdny na 37 týdnů 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. S/0238/2019/INV na veřejnou zakázku “Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor 
Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.08.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0028/19 
Návrh bezdoplatkové zóny 
  
Usnesení číslo: 1244/RMOb-JIH/1822/23 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
návrh na vyhlášení bezdoplatkové zóny - ul. Hasičská dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0029/19 
Otevřený dopis Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků 
školství při ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p. o. 
  
Usnesení číslo: 1245/RMOb-JIH/1822/23 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
otevřený dopis Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 
při Základní a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci ze dne 
25.06.2019 týkající se žádosti o znovuprojednání jmenování ředitele dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi starosty městského obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 2 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0206/19 
Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v městském obvodě 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1246/RMOb-JIH/1822/23 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
- s rozšířením Městského integrovaného kamerového systému provozovaného společností 
OVANET a.s. na území městského obvodu Ostrava-Jih 

- s návrhem dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování služby elektronických komunikací 
společností OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 293 99 491 dle návrhu 
dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování služby elektronických komunikací č.sml. 44/021/130/15, 
který je přílohou materiálu 

  
2) zmocňuje 

  
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu Dodatku č. 4 ke smlouvě 
o poskytování služby elektronických komunikací č.sml. 44/021/130/15 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0207/19 
Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic PO 
  
Usnesení číslo: 1247/RMOb-JIH/1822/23 

OŠK 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s převodem finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace 
se sídlem Kosmonautů 2215/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631760, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0208/19 
Poskytnutí finančního daru 19 000 Kč - Mezinárodní maratón míru v Košicích 
  
Usnesení číslo: 1248/RMOb-JIH/1822/23 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru 19 000 Kč organizaci Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ 
Volgogradská 6B Ostrava Zábřeh, z.s., Volgogradská 2600/6b, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČ 447 39 796 a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 

  
2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Volgogradská 6B Ostrava Zábřeh, z.s., Volgogradská 
2600/6b, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 447 39 796, za účelem propagace městského obvodu 
Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0210/19 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 1249/RMOb-JIH/1822/23 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru ve výši 43 811 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace se sídlem A. Kučery 1276/20, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 
dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0211/19 
Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 
6B, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 1250/RMOb-JIH/1822/23 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci se sídlem Volgogradská 2600/6B, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, pro školní rok 2019/2020, dle předloženého návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0209/19 
Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 
  
Usnesení číslo: 1251/RMOb-JIH/1822/23 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci 
se sídlem Kosmonautů 2215/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631760, v celkové hodnotě 
149 943,20 Kč, dle důvodové zprávy 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci 
se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 v celkové hodnotě 
74 971,60 Kč, dle důvodové zprávy 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci 
se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328 v celkové hodnotě 
187 429 Kč, dle důvodové zprávy 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci 
se sídlem Horymírova 100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628 v celkové hodnotě 
187 429 Kč, dle důvodové zprávy 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci 
se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687 v celkové hodnotě 
224 914,80 Kč, dle důvodové zprávy 

- Mateřské škole Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863 v celkové hodnotě 
74 971,60 Kč, dle důvodové zprávy 
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- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci se sídlem Za Školou 
2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855 v celkové hodnotě 487 315,40 Kč, dle důvodové 
zprávy 

- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci se sídlem 
Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847 v celkové hodnotě 
299 886,40 Kč, dle důvodové zprávy 

- Základní škole Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizaci se sídlem Srbská 450/2, 
700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778 v celkové hodnotě 86 211,29 Kč, dle důvodové 
zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0212/19 
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1252/RMOb-JIH/1822/23 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu odpisového plánu na rok 2019 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70978310, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2019 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, 
a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 1 tis. Kč, dle předložené 
důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0213/19 
Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic PO 
  
Usnesení číslo: 1253/RMOb-JIH/1822/23 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s převodem finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic 
Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace se sídlem 
Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0177/19 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 1254/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0182/19 
Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 1255/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícím se v X. nadzemním podlaží stavby, 
č.p. XX, která je součástí pozemku parcelní č. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním 
území Dubina u Ostravy, adresní místo Jana Škody XXXX, obec Ostrava na dobu určitou 
s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu s XXXXXXX  XXXXXXXX, 
nar. XXXXXX, Jana Škody XXXX, Ostrava-Dubina, dle upravené důvodové zprávy 

  

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0185/19 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 1256/RMOb-JIH/1822/23 

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., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31.07.2019, dle důvodové zprávy 
Volgogradská XXXXXXX, 1+2, č. b. X 
XXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, Opavská XXXXX, Ostrava-Poruba 

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 01.08.2019, 
dle důvodové zprávy 
Volgogradská XXXXX, 1+2, č. b. X 
XXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, Volgogradská XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0186/19 
Ukončení smluvního vztahu na provádění úklidu společných prostor v bytových 
domech na ul. Svornosti a Volgogradská, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1257/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
výpověď smluv o dílo agend. č. S/0550/2017/OBH ze dne 17.05.2017, S/0851/2017/OBH ze dne 
07.08.2017 fyzické osoby XXXXX XXXXX, se sídlem XXXXXX XXXXX, Ostrava-Zábřeh, 
IČO: XXXXXXXX, na provádění úklidu společných prostor v bytových domech: 

a) č. pop. XX na ul. Svornosti č. or. XX v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc.č. st. 
XXXX, v k. ú. Zábřeh nad Odrou; 

b) č. pop. XXX na ul. Volgogradská č. or. XXX v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku 
parc.č. st. XXXX, v k. ú. Zábřeh nad Odrou; 

ze dne 20.06.2019, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0187/19 
Prominutí nájemného po zemřelém 
  
Usnesení číslo: 1258/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o prominutí nájemného po zemřelém nájemci XXXX XXXXX, nar. XXXXXX, zemř. 
XXXXXX za období od 04.02.2019 do 30.05.2019 za byt č. 11 na ul. Svornosti XXXXXX, 
Ostrava-XXXX, zůst. synovci XXXX XXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXX , Uherské 
Hradiště, v celkové výši 11 040 Kč s příslušenstvím, dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0184/19 
Poskytnutí slevy ze základního nájemného 
  
Usnesení číslo: 1259/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
žádost XXX XXXXX, nájemce bytu č. X v bytovém domě č.p. XXXX na ul. Rodimcevova XX, 
který je součástí pozemku parc.č. st. XXXX v k.ú. Zábřeh nad Odrou, o snížení nájemného 
z důvodu pronikajícího zápachu z prostoru sloužícího podnikání nacházejícího se pod 
předmětným bytem 

  
2) rozhodla 

  
neposkytnout slevu ze základního nájemného XXXX XXXXX, nájemci bytu č. X v bytovém 
domě č.p. XXX na ul. Rodimcevova XX, který je součástí pozemku parc. č. st. XX v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, z důvodu pronikajícího zápachu z prostoru služicího podnikání nacházejícího se pod 
předmětným bytem, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0188/19 
Pronájem sociálních bytů vyčleněných v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní 
ověření ve městě Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 1260/RMOb-JIH/1822/23 

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 

  
1. o pronájmu sociálního bytu na dobu určitou s účinností od 07.08.2019 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 

Vlasty Vlasákové 967/4, Ostrava-Bělský Les, 1+2, č. b. 7 
XXX XXXXXX, nar. XXXXX, XXXXXXXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

2. o pronájmu sociálního bytu na dobu určitou s účinností od 01.08.2019 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 
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a) Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 45 
XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXX, XXXXXX  XXXX, Ostrava-Dubina 

b) Patrice Lumumby 2263/2, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 3 
XXXX XXXXX, nar. XXXXXXX, XXXXXXX XX, Ostrava-Zábřeh 

v případě odstoupení schváleného žadatele o pronájem sociálního bytu o dalších žadatelích 
v pořadí dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0189/19 
Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) 
  
Usnesení číslo: 1261/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o skončení nájmu bytu ke dni 24.09.2019 a o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu č. XX
nacházejícího se ve X. nadzemním podlaží stavby č. p. XXX, která je součástí pozemku parcelní 
č. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Výškovice u Ostravy, adresní místo 
Lumírova XXXXX, obec Ostrava, uzavřené dne 24.09.2018 s XXXXXXXXXXXX, 
nar. XXXXXX , bytem Lumírova XXXXXX, Ostrava-XXXXXXX , dle důvodové zprávy 

  
2) trvá 

  
na vyklizení bytu č. XX nacházejícího se ve X. nadzemním podlaží stavby č. p. XXX, která 
je součástí pozemku parcelní č. XXXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
Výškovice u Ostravy, adresní místo Lumírova XXXXX, obec Ostrava 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0190/19 
Žádost o ukončení společného nájmu bytu dohodou a podání výpovědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 1262/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o ukončení společného nájmu bytu č. XXX na ul. XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
o vel. 1+3 dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31.07.2019 s XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXX XX, 
XXXXXX XXXXXXXXXXXX s tím, že výlučným nájemcem předmětného bytu s účinností 
ode dne 01.08.2019 se stává XXXXXXX XXXXX, nar. XXXXX, XXXX XXXXXXX
XXXXX , dle důvodové zprávy 
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2. o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1,2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy  
XXXXX XXXXX, nar. XXXXX, XXXXa XXXX, XXXXXX, č. b. XX 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0183/19 
Žádost o revokaci usnesení RMOb č. 1017/RMOb-JIH/1822/19 ze dne 30.05.2019 
  
Usnesení číslo: 1263/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
žádost XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXX, Čujkovova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh, ze dne 
XXXXX, o revokaci usnesení rady městského obvodu č. XXXXXXXXXXX ze dne 
XXXXXXX připojenou v Příloze č. 1 

  
2) trvá 

  
1. na svém předchozím usnesení č. 1017/RMOb-JIH/1822/19 ze dne 30.05.2019 o neuzavření 

smlouvy o nájmu bytu č. XX 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 
Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova XXXXX, obec Ostrava s XXXXXX XXXXX
nar. XXXXX, Čujkovova XXXXX, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

2. na vyklizení bytu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0193/19 
Pronájem bytů výběrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 1264/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

a) Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 47 - XXXXXX XXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX a XXX 
XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

b) Jana Škody 192/9, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 12 - XXXX XXXX, nar. 
XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
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c) Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 53 - XXXXXXX XXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

d) Edisonova 383/27, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 1 - XXXXX XXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

e) Zlepšovatelů 574/50, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 6 - XXXXX XXXXXX nar. 
XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

f) Čujkovova 1715/23,  Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 18 - XXXXXXX XXXX nar. 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXX 

g) Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 26 - XXXXXX XXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

h) Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 34 - XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

i) Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 27 - XXXXXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX 
a XXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXXXX XXX 
XXXXXXXXX 

j) Kotlářova 3197/10, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 5 - XXXX XXXX XXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

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

2. nevybrat žádného ze zúčastněných uchazečů na pronájem bytu č. 5, ul. Volgogradská 
2373/157a, Ostrava-Zábřeh výběrovým řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření 
dohody o přistoupení k dluhu a zveřejnit záměr na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní 
nájemné 

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

a) Hasičská 114/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 16 – XXXX XXXX, nar. XXXXX, 
XXXXXXX  XXXXXXXXXX 

b) Františka Formana 280/32, Ostrava-Dubina, 0+2, standard, č. b. 14 – XXXXXX XXXXXXX, 
nar. XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci 
nízkonákladového bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0194/19 
Žádost o vydání souhlasu s umístěním odlučovače tuku v objektu na ul. B. Četyny 
978/19, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 1265/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o vydání souhlasu s umístěním odlučovače tuku v prostorách sloužících podnikání v objektu 
č. p. 978, který je součástí pozemku parc. č. 131 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo 
B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, které provede nájemce společnost MAYWAND STAV. 
s.r.o., IČO 27801462, se sídlem Horymírova 2986/126, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 

  
o vydání souhlasu se změnou dispozice části prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 978/19, 
který je součástí pozemku p. č. 131 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo B. Četyny 978/19, 
Ostrava-Bělský Les, kterou provede nájemce MAYWAND STAV. s.r.o., IČO 27801462, 
se sídlem Horymírova 2986/126, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0195/19 
Návrh na svěření detektorů požáru a kouře Kidde 10Y29 do majetku městského obvodu 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1266/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se svěřením detektorů požáru a kouře Kidde 10Y29 v počtu 4 926 ks v celkové hodnotě 
1 460 312,95 Kč do majetku městského obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu předloženého návrhu, 
dle důvodové zprávy 

  
2) zmocňuje 

  
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu předávacího protokolu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0197/19 
Změna užívání objektu na ul. Svazácká 3161/1d, Ostrava-Zábřeh spočívající v rozšíření 
provozu o hudební produkci 
  
Usnesení číslo: 1267/RMOb-JIH/1822/23 
 

OBH 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se změnou užívání objektu s č. p. 3161, který je součástí pozemku parc. č. st. 6488 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, adresní místo Svazácká 3161/1d v Ostravě-Zábřehu, která spočívá ve zrušení 
omezení provozu na dobu denní bez hudební produkce a s projednáním změny užívání 
s odborem výstavby zdejšího úřadu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.08.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0200/19 
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 3/u/032/70/05 
  
Usnesení číslo: 1268/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3/u/032/70/05 ze dne 23.03.2005 se zhotovitelem 
OTIS a.s., IČO 42324254, se sídlem  Jana Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav v rozsahu 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

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

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0196/19 
Souhlas se zřízením sběrny společnosti SAZKA a.s. v prostoru sloužícím podnikání 
na ul. Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1269/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
udělit souhlas XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX, s instalací komunikační technologie, světelného a reklamního označení 
společnosti SAZKA a.s., IČO 26493993, se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, v prostoru sloužícím 
podnikání v objektu k bydlení č.p. 1626, který je součástí pozemku p.č.st. 2071 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, adresní místo Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, z důvodu rozšíření prodejny 
novin o provozování sazkového terminálu, a to maximálně po dobu trvání nájemního vztahu 
a za splnění technických podmínek dle důvodové zprávy  

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0201/19 
Souhlas se změnou účelu užívání části objektu na ul. Mjr.Nováka 1455/34, pavilón B, 
k.ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1270/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se změnou účelu užívání místnosti č. 44 o výměře 19,6 m2 umístěné v 1. NP pavilónu B, 
v objektu č.p. 1455, který je součástí pozemku p.č.st.1303 v k.ú.Hrabůvka, adresní 
místo  ul. Mjr. Nováka 1455/34,  Ostrava-Hrabůvka a to ze skladu na dílnu údržby, nájemci 
ČMELÁČEK  z.s., IČO 01668633, se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, O.-Hrabůvka, 
za předpokladu splnění podmínek dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0203/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská 
  
Usnesení číslo: 1271/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru splaškové kanalizační přípojky v rámci stavby pod názvem 
„Kanalizační přípojka pro RD k.ú. Nová Bělá, ul. Žižkovská č.p. 158/23, parc.č. 595/1“ 
v předpokládané délce 7,1 bm v části pozemku parc.č. 73/1 ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Dubina u Ostravy, v rozsahu dle situačního snímku, který je přílohou č. 3 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníka – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX, je platný do 31.12.2021 
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2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 73/1 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dubina u Ostravy v předpokládané délce 7,1 bm, za účelem 
uložení splaškové kanalizační přípojky v rámci stavby pod názvem „Kanalizační přípojka 
pro RD k.ú. Nová Bělá, ul. Žižkovská č.p. 158/23, parc.č. 595/1“, ve prospěch pozemku parc.č. 
595/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 158 v k. ú. Nová Bělá, který 
je ve vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, 
za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm splaškové kanalizační přípojky 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování splaškové kanalizační přípojky 
v části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít s vlastníkem stavby –
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XX, smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 
tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0266/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Františka Hajdy a Kašparova 
  
Usnesení číslo: 1272/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění vedení veřejné telekomunikační sítě v rámci stavby 
pod názvem “RVDSL1907_M_T_OSDU184-OSDU1HR_OK” v předpokládané délce 212 bm 
v částech pozemků p.p.č. 451/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 456/6, ostatní plocha, 
zeleň, p.p.č. 462/1, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímků, které 
jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka – společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, 
je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 451/4, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 456/6, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 462/1, ostatní 
plocha, zeleň, v k. ú. Hrabůvka, za účelem uložení vedení veřejné telekomunikační sítě 
v předpokládané délce 212 bm v rámci stavby pod názvem 
“RVDSL1907_M_T_OSDU184-OSDU1HR_OK” ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 
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130 00  Praha 3, a to za úplatu ve výši 200 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný 
metr vedení veřejné telekomunikační sítě pod povrchem částí dotčených pozemků v k. ú. 
Hrabůvka 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vedení veřejné telekomunikační 
sítě, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0268/19 
Návrh na výpověď z nájmu, část pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská 
  
Usnesení číslo: 1273/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vypovědět Nájemní smlouvu č.  244/16/OMJ ze dne 09.01.2017, uzavřenou s Bohumilem 
Bukovanským, nar. 10.04.1970, IČO: 69243841, Šalounova 623/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice, 
na základě které užívá část pozemku parc. č. 740/51 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m² v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, za účelem užívání pozemku pod stánkem PNS, ve znění přílohy č. 3 
tohoto materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0270/19 
Záměr na pronájem a stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Zimmlerova 
  
Usnesení číslo: 1274/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.p.č. 426/56 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem 
užívání pozemku jako oplocené zahrady na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek 
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p.p.č. 426/56 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Zimmlerova a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat 
dotčený pozemek 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0271/19 
Pronájem pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Venclíkova x Husarova 
  
Usnesení číslo: 1275/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout pozemek parc.č. 715/325 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, za účelem užívání pozemku jako manipulační plochy ke stavbě bez čp/če, 
jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 15/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2/rok, tj. 506 Kč 
ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0274/19 
Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova 
  
Usnesení číslo: 1276/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.p.č. 354/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m² v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Mitušova, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání části pozemku 
pod stavbou parkovacího stání společnosti Realitní kancelář MONET s.r.o., se sídlem 
Nádražní 410/81, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou 
částku 540 Kč ročně + zákonná sazba DPH na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 
a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0275/19 
Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Korýtko, Při Hůře 
  
Usnesení číslo: 1277/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) pronajmout pozemek p.č.st. 6129 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita Korýtko, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky XXXXX
X XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, s výší nájemného 
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11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 176 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní 
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

b) pronajmout pozemek p.č.st. 6612 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m² v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita Při Hůře, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky 
XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXX, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, 
tj. za celkovou částku 143 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0278/19 
Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova – restaurační zahrádka 
  
Usnesení číslo: 1278/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 42 m² v k. ú. Hrabůvka, 
ulice Cholevova, Romanu Riškovi, IČO 640 83 021, se sídlem Dr. Martínka 1148/31, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky, s výší 
nájemného 10 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 420 Kč, na dobu neurčitou s jednoměsíční 
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0277/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Provaznická 
  
Usnesení číslo: 1279/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění vodovodní přípojky pod názvem stavby 
„Vodovodní přípojka pro bytový dům-11 BJ, k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická č.p. 1536/1, 
parc.č.st. 1955“ v předpokládané délce cca 4,4 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 939/1 
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníka „Společenství Provaznická 1“, IČO 258 73 385, se sídlem 
Provaznická 1536/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene  - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 939/1 
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění vodovodní přípojky v rámci stavby 
pod názvem „Vodovodní přípojka pro bytový dům-11 BJ, k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 
č.p. 1536/1, parc.č.st. 1955“, v předpokládané délce cca 4,4 bm pod povrchem části dotčeného 
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pozemku, ve prospěch bytových jednotek v bytovém domě č.p. 1536 na pozemku p.č.st. 1955 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, které jsou ve vlastnictví osob uvedených jako 
budoucí oprávnění ve smlouvě, která je přílohou č. 4 tohoto materiálu, za úhradu 500,- Kč + 
zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní přípojky 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vodovodní přípojky, a to vše 
v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít s vlastníky všech 
bytových jednotek, vymezených  v bytovém domě č.p. 1536 na pozemku p.č.st. 1955 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0279/19 
Souhlas vlastníka pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 1280/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 

  
s provedením stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka pro objekt občanské vybavenosti, k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, parc.č.st. 4620“ na částech pozemků p.p.č. 654/32 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 4506 ostatní plocha, jiná 
plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova  spočívající v připojení a umístění 

- nové kanalizační přípojky splaškových vod v předpokládané délce 2,2 bm do jednotné 
kanalizace DN 150 sloužící objektu občanské vybavenosti č.p. 3165, jenž je součástí pozemku 
p.č.st. 6495 na ul. Čujkovova 40a (G-centrum), svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih 

- nové vodovodní přípojky vč. tubusové vodoměrné šachty v předpokládané délce 11,6 bm, 

ke stavbě bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 4620 
zastavěná  plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou pro stavebníka XXX XXXX XXXXX, 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 
tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0280/19 
Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Břenkova 
  
Usnesení číslo: 1281/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 21 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Břenkova, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, Van Duc 
Hoangovi, IČO 28572661, se sídlem Svárov 1040, 755 01, Vsetín, za účelem užívání části 
pozemku o výměře 15 m2 pod přístupovým chodníkem a části pozemku o výměře 6 m2 pod 
schodištěm k nebytovému prostoru, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním 
nájemným ve výši 70 Kč/m2, tj. 1 470 Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 
tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0282/19 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Gerasimovova 
  
Usnesení číslo: 1282/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Energetické úspory BD Gerasimovova 1788/16, Ostrava“ 
spočívajícím v provedení 8 ks předsazených lodžií umístěných do dvou sloupců o výměře 
2 x 1,5 m x 3,74 m k bytovému domu č.p. 1788, který je součástí pozemku p.č.st. 2097 zastavěná 
plocha a nádvoří umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/69 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníka Bytové družstvo Gerasimovova 16, Ostrava, IČO 29390788, 
se sídlem Gerasimovova 1788/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2021 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0283/19 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Utvenkova 
  
Usnesení číslo: 1283/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 14,66 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Utvenkova, za účelem umístění a užívání jednoho šikmého 
parkovacího stání pro osobní motorové vozidlo 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0284/19 
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  

OMJ 
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Usnesení číslo: 1284/RMOb-JIH/1822/23 
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. 1687/15, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita U Skleníku 

2. část pozemku p.č.st. 2965/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,18 m2 (celková výměra 
226 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38246 příslušejícího 
k jednotce 12/387 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0285/19 
Návrh na výpověď smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia 
  
Usnesení číslo: 1285/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vypovědět Smlouvu o nájmu pozemku Smlouvu o právu provést stavbu č. 7/014/237/15/Ulr 
ze dne 21.09.2015, uzavřenou se společností HYDRODYNAMIC s.r.o., IČO 01683128, 
se sídlem Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za účelem užívání části 
pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice o výměře 12 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. U Studia, za účelem zřízení  a užívání vjezdu a výjezdu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
a bere zpět souhlas s umístěním stavby vjezdu a výjezdu o rozloze 2 x 6 m v rámci akce „Mycí 
boxy pro automobily na pozemku p.p.č. 732/8 k. ú. Zábřeh nad Odrou“ na části  pozemku 
p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice o výměře 12 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, 
vydaný usnesením č. 1210/31 ze dne 13.8.2015 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0286/19 
Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1286/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout parkovací stání č. 17 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, 
stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 199 v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Bedřicha Václavka za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového 
vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně 
DPH měsíčně 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0249/19 
Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 2 
  
Usnesení číslo: 1287/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 823/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 8 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 2, za účelem užívání pozemku jako zahrada, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje pozemku p.č.st. 823/2 zastavěná 
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 8 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 2, za podmínky 
vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0250/19 
Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 6 
  
Usnesení číslo: 1288/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 821/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 13 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 6, za účelem užívání pozemku jako zahrada, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje pozemku p.č.st. 821/2 zastavěná 
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 13 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 6, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0251/19 
Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 8 
  
Usnesení číslo: 1289/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 820/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 14 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 8, za účelem užívání pozemku jako zahrada, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje pozemku p.č.st. 820/2 zastavěná 
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 14 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 8, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0252/19 
Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 10 
  
Usnesení číslo: 1290/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 819/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 11 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 10, za účelem užívání pozemku jako zahrada, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje pozemku p.č.st. 819/2 zastavěná 
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 11 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 10, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy  

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0253/19 
Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 12 
  
Usnesení číslo: 1291/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 818/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 13 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 12, za účelem užívání pozemku jako zahrada, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje pozemku p.č.st. 818/2 zastavěná 
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 13 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 12, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0287/19 
Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1292/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.č.st. 2960/14, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10,5 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, za účelem užívání pozemku pod stavbou garáže, 
společnosti ENERGO-CZ s.r.o., IČO: 60318635, se sídlem Pláničkova 144/14, Ostrava-Hrušov, 
na dobu neurčitou s třiměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 45 Kč/m2/rok, tj. celkem 
473 Kč ročně, a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0288/19 
Ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti a záměr na pronájem části pozemku v lokalitě 
ul. Krokova v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1293/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/2454/07/Ulr ze dne 20.02.2008 ve znění 
dodatku č. 1 uzavřenou za účelem užívání časti pozemku p.p.č. 458/11 zahrada o výměře 81 m2

jako zahrádky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Krokova, dohodou ke dni 31.07.2019 a uzavřít 
s XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Dohodu o ukončení nájmu 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
2) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/11 zahrada o výměře 81 m2 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, lokalita Krokova, za účelem užívání pozemku jako zahrádky na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0291/19 
Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou
  

OMJ 
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Usnesení číslo: 1294/RMOb-JIH/1822/23 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č.st. 2961/14, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou pod garáží s Mgr. XXXX XXXXXX, nar. XXXXX XXXXX, bytem XXXXXXXXXX, 
Ostrava-XXXXXXXXX  ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0260/19 
Pronájem částí pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 
  
Usnesení číslo: 1295/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
rozhodla pronajmout části pozemku parc.č. 740/66 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, za účelem užívání zahrádek, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2 takto: 

1. část o výměře 17 m2 

   v celkové výši nájemného 187 Kč ročně 
     XXXXX XXXXXX  XXXXXXXXXX   XXXXXXXXXX 

2. část o výměře 149 m2 

    v celkové výši nájemného 1 639 Kč ročně 
    XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX  XXXXXXXXXXX 

3. část o výměře 206 m2 

   v celkové výši nájemného 2 266 Kč ročně 
     XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX 

  a uzavřít nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 3 materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0292/19 
Záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Podhájí 
  
Usnesení číslo: 1296/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru vypůjčit část pozemku p.p.č. 931 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Podhájí, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
za účelem umístění sjezdu a užívání pozemku pod sjezdem k rodinnému domu, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0295/19 
Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 
  
Usnesení číslo: 1297/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 2,68 m² 
a p.p.č. 379/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37,39 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Cholevova, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, za účelem umístění přístupového 
chodníku včetně bezbariérové rampy k objektu a užívání pozemku pod chodníkem a rampou, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0167/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti 
v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1298/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 

  
usnesení č. 0360/RMOb-JIH/1822/8 ze dne 14.02.2019 dle důvodové zprávy 

  
2) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění vedení veřejné telekomunikační sítě v rámci stavby 
pod názvem “MIMO2x2_163_TM_T_OSYMF_OK 11010-078341” v předpokládané délce 
145 bm v částech pozemků parc.č. 110/5, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 110/38, ostatní 
plocha, zeleň, parc.č. 119/3, ostatní plocha, jiná plocha, a parc.č. 119/4, ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Dubina u Ostravy, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas 
pro stavebníka – společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, je platný do 31.12.2022 

  
3) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 110/5, 
ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 110/38, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 119/3, ostatní plocha, 
jiná plocha, a parc.č. 119/4, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Dubina u Ostravy, za účelem 
uložení vedení veřejné telekomunikační sítě v předpokládané délce 145 bm v rámci stavby 
pod názvem “MIMO2x2_163_TM_T_OSYMF_OK 11010-078341” ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 
130 00  Praha 3, a to za úplatu ve výši 200 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný 
metr vedení veřejné telekomunikační sítě pod povrchem částí dotčených pozemků v k. ú. 
Dubina u Ostravy 
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Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vedení veřejné telekomunikační 
sítě, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
4) souhlasí 

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

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0297/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti  
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1299/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění stavby veřejné sítě elektronických komunikací 
v rámci stavby pod názvem “U Koupaliště x sjezd Výškovická” v předpokládané délce 
870,5 bm v částech pozemků p.p.č. 376/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 376/4, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 438/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 438/40, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/24, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 455/10, ostatní plocha, manipulační plocha, p.p.č. 455/11, ostatní plocha, manipulační 
plocha, p.p.č. 455/12, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 455/13, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 455/112, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 995/12, ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 1022/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1023/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
a p.p.č. 1175, zahrada (ZPF), v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímků, které 
jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka – společnost OVANET a.s., 
IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00  Ostrava, je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 376/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 376/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 438/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 438/40, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 439/24, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 455/10, ostatní plocha, manipulační 
plocha, p.p.č. 455/11, ostatní plocha, manipulační plocha, p.p.č. 455/12, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 455/13, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 455/112, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 995/12, ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 1022/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1023/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, a p.p.č. 1175, zahrada (ZPF), v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, za účelem uložení veřejné sítě elektronických komunikací v předpokládané délce 
870,5 bm v rámci stavby pod názvem “U Koupaliště x sjezd Výškovická” ve prospěch 
společnosti OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 
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702 00  Ostrava, a to za úplatu ve výši stanovené znaleckým posudkem na ocenění náhrady 
obvyklé v daném místě a čase za zřízení věcného břemene – služebnosti navýšenou o DPH 
v zákonné výši 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, užívání a provozování veřejné sítě elektronických 
komunikací v částech dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 
702 00  Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0298/19 
Parkovací stání v objektech v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 
  
Usnesení číslo: 1300/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nepronajímat 

1. parkovací stání č. 20 a 41/2 v PO 41, umístěné v podzemním podlaží stavby garáže bez čp/če, 
která je součástí pozemku parc.č. 199 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 

2. parkovací stání č. 19/2 a 41/2 v PO 42, umístěné v podzemním podlaží stavby garáže 
bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka

dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0209/19 
Výpůjčka části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova 
  
Usnesení číslo: 1301/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
výpůjčit část pozemku p.p.č. 458/57, zahrada (ZPF), o výměře 681 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ulice Jedličkova, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, církevní právnické osobě Charita 
Ostrava, IČO: 44940998, se sídlem Kořenského 1323/17, Vítkovice, 703 00 Ostrava, za účelem 
zřízení parkovacích stání a zpevněných ploch, užívání pozemku pod stavbou parkovacích 
a zpevněných ploch, a užívání zahrady klienty azylového domu pro matky s dětmi, na dobu 
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neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 2 
tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0299/19 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1302/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.č. 849/1 ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování 
zemní kabelové přípojky NN v rozsahu dle geometrického plánu č. 1189-775/2016, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 17 500 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/0300/19 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k podílu ve výši 
½ stavby garáže v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1303/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k podílu 
ve výši ½ stavby bez čp/če, garáž, ve vlastnictví MXXXX  ČXXXX, nar. XXXX, bytem XX 
XXXXX XXXX, Beroun-XXXXX, stojící na pozemku p.č.st. 2960/14 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou,ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih dle 
důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0301/19 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1304/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  částí pozemků p.p.č. 404/1 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 
412/1 ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, 
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provozování a udržování veřejné sítě elektronických komunikací v rozsahu dle geometrických 
plánů č. 1266-751/2012 a č. 1464-649/2017, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 39 262 Kč + 
zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností PODA a.s., IČO 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská 
Ostrava, 702 00  Ostrava  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy 
č. 1 tohoto materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0302/19 
Informace o prodeji bytů a podílů na společných částech domu č.p. 372 
a na zastavěném pozemku p.č.st. 338 v k. ú. Hrabůvka, ul. Velflíkova 
  
Usnesení číslo: 1305/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
informace ve věci záměru prodeje nemovitých věcí – bytových jednotek č. 372/3, 372/5 
a 372/12 vymezených v bytovém domě č.p. 372 stojícím na pozemku p.č.st. 338, včetně podílů 
na společných částech domu a pozemku, v k. ú. Hrabůvka, ulice Velflíkova č.or. 3, dle 
důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 

  
do doby uvolnění bytových jednotek nepředkládat zastupitelstvu městského obvodu materiál 
ve věci jejich prodeje 

  
3) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství předat informace o každé změně v osobě nájemce 
každé bytové jednotky uvedené v bodu 1 tohoto usnesení odboru majetkovému a dále odboru 
majetkovému zajistit úkony spojené s realizací prodeje 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0281/19 
Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská – restaurační 
zahrádka 
  
Usnesení číslo: 1306/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 35 m2 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Volgogradská, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti 
STAROBĚLSKÝ PIVOVAR, a.s., IČO 28658043, se sídlem Proskovická 1169/215, Stará Bělá, 
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724 00 Ostrava, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou 
s jednoměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 10 Kč/m2, tj. 350 Kč/rok a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0193/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Politických vězňů 
  
Usnesení číslo: 1307/RMOb-JIH/1822/23 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – přeložka nadzemního kabelového distribučního vedení NN 
0,4 kV do podzemního kabelu NN 0,4 kV v rámci stavby “Ostrava-Zábřeh, Družstvo, NNk, 
NNv” v předpokládané délce 57 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 566/143, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou 
č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č.  566/143, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby 
přeložky podzemního kabelového distribučního vedení NN 0,4 kV do podzemního kabelu 
NN 0,4 kV v předpokládané délce 57 bm v rámci stavby pod názvem “Ostrava-Zábřeh, 
Družstvo, NNk, NNv”, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, za úplatu ve výši 500 Kč + zákonná sazba 
DPH za každý i započatý bm přeložky podzemního kabelového distribučního vedení NN 0,4 kV

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového 
distribučního vedení NN 0,4kV, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
IV-Podmokly, 405 02  Děčín, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0307/19 
Návrh pověření člena rady 

OMJ 
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 Usnesení číslo: 1308/RMOb-JIH/1822/23 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) pověřuje 

  
místostarostu Ing. Otakara Šimíka 

k zastupování statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih jako vlastníka 
jednotek vymezených v domě č. p. 1440, Klegova 21, Hrabůvka na pozemku p.č.st. 1182, v k. ú. 
Hrabůvka při: 

založení společenství vlastníků, volbě výboru a členství ve výboru 

schválení stanov 

hlasování ve výboru a na schůzích shromáždění vlastníků 

schválení fondu oprav do max. výše 10,-Kč/m2 podlahové plochy jednotky/měsíc 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0176/19 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 56.19 
„Výměna osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě Mňukova 24, 
Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 1309/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

k usnesení č. 1027/RMOb-JIH/1822/19 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní 
veřejné zakázce na dodávky VZ 56.19 „Výměna osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg 
v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh” 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/0181/19 
Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 60.19 „Zimní 
údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb 
Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020” 
  
Usnesení číslo: 1310/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

k usnesení č. 1106/RMOb-JIH/1822/20 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k nadlimitní 
veřejné zakázce na služby VZ 60.19 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, 
parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020” dle přiložené 
důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0177/19 
Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 1311/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

k usnesení č. 0645/RMOb-JIH/1822/13 
k usnesení č. 1005/RMOb-JIH/1822/18 
k usnesení č. 1096/RMOb-JIH/1822/20 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí zařazení níže 
uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- Windservis s.r.o., Petřkovická 346/18, 725 28 Ostrava - Lhotka, IČO: 27831728 (žádost o účast 
č. 40) 

  
2) bere na vědomí 

  
na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o zařazení níže uvedeného 
dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví 
SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- Windservis s.r.o., Petřkovická 346/18, 725 28 Ostrava - Lhotka, IČO: 27831728 (žádost o účast 
č. 41) 
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 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0182/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) –
VZ 56.19 „Výměna osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě Mňukova 
24, Ostrava-Zábřeh“ 
  
Usnesení číslo: 1312/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

k usnesení č. 1027/RMOb-JIH/1822/19 
  
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 dodávky VZ 56.19 „Výměna osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě 
Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o dílo na servis a opravy 
výtahů v bytových domech u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Beta 
Control s.r.o., Černého 829/58, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 60696052, za nabídkovou cenu 
2 888 000 Kč bez DPH za etapu I a etapu II dle přiložené smlouvy o dílo a s lhůtou realizace 
158 kalendářních dnů za etapu I a etapu II dle přiložené smlouvy o dílo a za jednotkové 
nabídkové ceny uvedené v čl. IV. přiložené smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů v bytových 
domech 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 56.19 „Výměna osobního výtahu 1000 kg a výtahu 
400 kg v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh“ 

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

 
3) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo na servis a opravy 
výtahů v bytových domech s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky VZ 56.19 „Výměna osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém 
domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh“ 

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

 
4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo a návrh smlouvy o dílo na servis 
a opravy výtahů v bytových domech k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit 
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všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 56.19 „Výměna 
osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh“ 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0184/19 
Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 14.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 1313/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

k usnesení č. 1091/RMOb-JIH/1822/20 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 14.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih” dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný 
účastník zadávacího řízení 

  
2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 14.19 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, 
ul. Plzeňská, Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 09.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0191/19 
Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 61.19 „Výměna 
podlahové krytiny - Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 1314/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

k usnesení č. 1151/RMOb-JIH/1822/21 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 61.19 „Výměna podlahové  
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krytiny - Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh” z důvodu, že zadavatel do konce lhůty pro podání 
nabídek nepřijal žádnou nabídku 

  
2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením veřejné zakázky na stavební práce VZ 61.19 „Výměna podlahové 
krytiny - Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0185/19 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 72.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh“ 
  
Usnesení číslo: 1315/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 72.19 Zpracování projektové dokumentace 
na „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25
v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
3. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 
4. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
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3) 

 

ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 72.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0187/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) - VZ 71.19 „Vybavení 
zahrady MŠ I. Herrmanna“ 
  
Usnesení číslo: 1316/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 71.19 „Vybavení 
zahrady MŠ I. Herrmanna“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných 
zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém 
materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
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na dodávky VZ 71.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 12.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0188/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 75.19 
„Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 
  
Usnesení číslo: 1317/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 75.19 
„Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. 
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
2. Ing. Radim Kryl, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 75.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0190/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 74.19 
„Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1318/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 74.19 
„Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, 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. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
2. Květoslava Kornasová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
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2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 74.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0194/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 78.19 
„Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1319/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 78.19 
„Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, 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. Miroslav Svider, odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
2. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
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2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 78.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0193/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 79.19 
„Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1320/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 79.19 
„Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. 
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 79.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0195/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 66.19 
„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava - Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1321/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 66.19 
„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava - Hrabůvka“ dle § 26 
v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
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3. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 66.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0196/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 62.19 
„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor, dodání domácích telefonů 
a vymalování chodeb” 
  
Usnesení číslo: 1322/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 62.19 
„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor, dodání domácích telefonů 
a vymalování chodeb” 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. Květoslava Kornasová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
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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 62.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smluv u této 
veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0197/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 28.19 
„Odstranění podzemní stavby na pozemku p.č. 1237/3, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ 
  
Usnesení číslo: 1323/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 28.19 
„Odstranění podzemní stavby na pozemku p.č. 1237/3, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ 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 s úpravou 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
2. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. David Slanina, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 28.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0186/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 64.19 
„Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1324/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

k usnesení č. 1149/RMOb-JIH/1822/21 
  
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 64.19 „Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ 
Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 4soft, 
s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald – Šumburk nad Desnou, IČO: 28703324, za nabídkovou 
cenu 664 573 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 46 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
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veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 64.19 „Rekonstrukce stávajících 
zahradních teras při MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.07.2019
 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 malého rozsahu na stavební práce VZ 
64.19 „Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0180/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 59.19 „Nákup 
konvektomatů a pánve“ 
  
Usnesení číslo: 1325/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

k usnesení č. 1104/RMOb-JIH/1822/20 
  
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 dodávky VZ 59.19 „Nákup konvektomatů a pánve“ 
a o uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem PROMOS trading, spol. s r.o., Karolíny 
Světlé 1638/28a, 736 01 Havířov - Podlesí, IČO: 62362089, za nabídkovou cenu 1 095 015 Kč 
bez DPH, tj. 1 324 968,15 Kč vč. DPH, a s lhůtou plnění 40 kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci 
této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 59.19 „Nákup konvektomatů a pánve“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 29.07.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh kupní smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu 
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a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 
59.19 „Nákup konvektomatů a pánve“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0183/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) VZ 52.19 „Zajištění nájmu, 
servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih 
v sezóně 2019-2020” 
  
Usnesení číslo: 1326/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

k usnesení č. 1031/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 služby VZ 52.19 „Zajištění nájmu, servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby 
v městském obvodu Ostrava-Jih v sezóně 2019-2020” a o uzavření nájemní smlouvy s vybraným 
dodavatelem BON JOUR ILLUMINATION s.r.o., Fráni Šrámka 18/2622, 150 00 Praha 5, 
IČO: 25683853, za nabídkovou cenu 1 629 619 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh nájemní smlouvy s vybraným 
dodavatelem k VZ 52.19 „Zajištění nájmu, servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby 
v městském obvodu Ostrava-Jih v sezóně 2019-2020” 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh nájemní smlouvy k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 52.19 
„Zajištění nájmu, servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu 
Ostrava-Jih v sezóně 2019-2020” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0088/19 
Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 
10.16 DNS „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu 
Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1327/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

k usnesení č. 0717/RMOb-JIH/1822/14 
k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v DNS 
VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava-Jih” dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za II. čtvrtletí roku 2019, a to: 
- 50/2019 Oprava volného bytu č. 3, Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh, 
- 51/2019 Oprava volného bytu č. 8, Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh, 
- 54/2019 Oprava volného bytu č. 83, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh, 
- 56/2019 Oprava volného bytu č. 77, B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les, 
- 57/2019 Oprava volného bytu č. 2, Jiskřiček 12/2214, Ostrava-Zábřeh, 
- 58/2019 Oprava volného bytu č. 1, V. Vlasákové 6/968, Ostrava-Bělský Les, 
- 59/2019 Oprava volného bytu č. 30, V. Košaře 3/123, Ostrava-Dubina, 
- 60/2019 Oprava volného bytu č. 22, M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina, 
- 61/2019 Oprava volného bytu č. 20, Odborářská 72/677, Ostrava-Hrabůvka, 
- 62/2019 Oprava volného bytu č. 33, Plzeňská 8/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 63/2019 Oprava volného bytu č. 2, Svornosti 3/2281, Ostrava-Zábřeh, 
- 64/2019 Oprava volného bytu č. 46, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 65/2019 Oprava volného bytu č. 93, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh, 
- 66/2019 Oprava volného bytu č. 34, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 67/2019 Oprava volného bytu č. 32, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh, 
- 68/2019 Oprava volného bytu č. 30, Odborářská 70/676, Ostrava-Hrabůvka, 
- 69/2019 Oprava volného bytu č. 11, Volgogradská 72/2423, Ostrava-Zábřeh, 
- 70/2019 Oprava volného bytu č. 30, Pavlovova 67/1626, Ostrava-Zábřeh, 
- 71/2019 Oprava volného bytu č. 33, V. Košaře 4/125, Ostrava-Dubina, 
- 72/2019 Oprava volného bytu č. 12, Volgogradská 22/2459, Ostrava-Zábřeh, 
- 73/2019 Oprava volného bytu č. 7, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh, 
- 74/2019 Oprava volného bytu č. 9, Průkopnická 1/2124, Ostrava-Zábřeh, 
- 75/2019 Oprava volného bytu č. 47, V. Košaře 1/122, Ostrava-Dubina, 
- 76/2019 Oprava volného bytu č. 4, Dr. Šavrdy 7/3020, Ostrava-Bělský Les, 
- 78/2019 Oprava volného bytu č. 20, Fr. Formana 55/275, Ostrava-Dubina, 
- 79/2019 Oprava volného bytu č. 32, M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina, 
- 80/2019 Oprava volného bytu č. 3, Jubilejní 65/494, Ostrava-Hrabůvka, 
- 81/2019 Oprava volného bytu č. 12, J. Škody 9/192, Ostrava - Dubina, 
- 82/2019 Oprava volného bytu č. 80, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 83/2019 Oprava volného bytu č. 69, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 84/2019 Oprava volného bytu č. 68, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 85/2019 Oprava volného bytu č. 7, Abramovova 16/1591, Ostrava-Zábřeh, 
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- 86/2019 Oprava volného bytu č. 1, Edisonova 27/383, Ostrava-Hrabůvka, 
- 87/2019 Oprava volného bytu č. 9, Volgogradská 117/2393, Ostrava-Zábřeh, 
- 88/2019 Oprava volného bytu č. 14, Fr. Formana 32/280, Ostrava-Dubina, 
- 89/2019 Oprava volného bytu č. 45, M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina, 
- 90/2019 Oprava volného bytu č. 7, Odborářská 70/676, Ostrava-Hrabůvka, 
- 91/2019 Oprava volného bytu č. 4, Čujkovova 1712/15, Ostrava-Zábřeh, 
- 92/2019 Oprava volného bytu č. 47, V. Košaře 4/125, Ostrava-Dubina, 
- 93/2019 Oprava volného bytu č. 53, M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina, 
- 95/2019 Oprava volného bytu č. 13, V. Vlasákové 4/967, Ostrava-Bělský Les, 
- 96/2019 Oprava volného bytu č. 5, Volgogradská 157A/2373, Ostrava-Zábřeh 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0192/19 
Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický 
nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor 
investora při realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 1328/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávy o otevření, o posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v rámci 
DNS VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně
technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” dle § 141 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za II. čtvrtletí roku 2019, a to:

VZ 4.2019 „Technický dozor investora na realizaci akce Přírodní zahrady MŠ Tarnavova 18, 
MŠ Mitušova 4, MŠ F. Formana 13, MŠ Zlepšovatelů 27, MŠ Šponarova 16” 
VZ 8.2019 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh” 
VZ 9.2019 „Zateplení obvodového pláště, půdy a oprava střechy Abramovova 14 
a Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh” 
VZ 11.2019 „Technický dozor investora na realizaci akce Oprava školní kuchyně včetně 
pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16” 
VZ 12.2019 „Technický dozor investora na realizaci akce Oprava podlahy v jídelně ZŠ 
Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh” 
VZ 13.2019 „Technický dozor investora na výměnu rozvodů zdravotechniky a opravu 
sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17A, Ostrava-Hrabůvka” 
VZ 14.2019 „Technický dozor investora na opravu sociálních zařízení v 2.NP v objektu 
Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh” 
VZ 15.2019 „Výměna oken a vstupních dveří spojovací chodby objektu na ul. 
Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh” 
VZ 16.2019 „Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 11, Volgogradská 72/2423, 
včetně výměny bytového jádra” 
VZ 17.2019 „Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 12, 
Volgogradská 22/2459” 
VZ 18.2019 „Technický dozor investora na zateplení střešní konstrukce na bytovém domě, ul. 
Horní č. p. 679, Ostrava Hrabůvka – 2 Etapy” 
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VZ 19.2019 „Technický dozor investora na výměnu elektroinstalace pavilónu I., objektu 
29. dubna 33, Ostrava-Výškovice – I. etapa” 
VZ 21.2019 „Technický dozor investora na realizaci akce Oprava elektroinstalace MŠ 
P. Lumumby 14” 
VZ 22.2019 „Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 9, 
Volgogradská 117/2393” 
VZ 23.2019 „Technický dozor investora na výměnu elektroinstalace pavilónu I., objektu 
29. dubna 33, Ostrava-Výškovice – I. etapa” 
VZ 24.2019 „Parkoviště ul. P. Lumumby” 
VZ 25.2019 „Výstavba osobního výtahu v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, 
Ostrava-Hrabůvka” 
VZ 26.2019 „Vybudování parkovacích stání na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martínka, 
Aviatiků a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 – ul. V. Jiřikovského/Kaminského” 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0198/19 
Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 65.19 „Strukturovaná 
kabeláž ZŠ V. Košaře” 
  
Usnesení číslo: 1329/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

k usnesení č. 1208/RMOb-JIH/1822/22 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu a v souladu dle čl. IX. Výzvy k podání nabídek, 
vč. zadávacích podmínek o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 65.19 
„Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře” 

  
2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením veřejné zakázky na dodávky VZ 65.19 „Strukturovaná kabeláž 
ZŠ V. Košaře” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0199/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 58.19 „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení 
pavilonu učeben“ 
  

OVZ 
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Usnesení číslo: 1330/RMOb-JIH/1822/23 
k usnesení č. 1098/RMOb-JIH/1822/20 
  
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 stavební práce VZ 58.19 „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení 
pavilonu učeben“ a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem: 
- MILIMEX S.A., odštěpným závodem, Horní 1642/55a, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, 
IČO: 29454379, odštěpným závodem zahraniční právnické osoby MILIMEX Spółka Akcyjna, 
41-100 Siemianowice Śląskie, Slezské vojvodství, Olimpijska 7, Polská republika, Registrační 
číslo: 271998882, za nabídkovou cenu 6 482 742,37 Kč bez DPH, tj. 7 844 118,27 Kč vč. DPH, 
a s lhůtou realizace 120 kalendářních dnů od zahájení díla, 
- jako druhým v pořadí s účastníkem S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald 
u Karviné, IČO: 26830272, za nabídkovou cenu 7 455 987,07 Kč bez DPH, tj. 9 021 744,35 Kč 
vč. DPH, a s lhůtou realizace 112 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 58.19 „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, 
Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.07.2019
 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 stavební práce 
VZ 58.19 „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 20.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0214/19 
Dodatek č.1 - VZ 23.19 - Stavba „Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava -
Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 1331/RMOb-JIH/1822/23 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) 

 

rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 k SoD č. agendové S/0401/2019/OŠK ze dne 11.04.2019 
se zhotovitelem MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, 736 01 Havířov, 
IČO 05510775 na akci VZ 23.19 - Stavba „Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, 
Ostrava - Zábřeh”. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet 
na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 896 138,05 Kč bez DPH na částku 2 824 084,32 Kč 
bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č.1 ke SoD

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 07.08.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0202/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) –
VZ 51.19 „Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském 
obvodu Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 1332/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

k usnesení č. 0990/RMOb-JIH/1822/18 
k usnesení č. 1145/RMOb-JIH/1822/21 
  
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 dodávky VZ 51.19 „Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském 
obvodu Ostrava-Jih” a o uzavření rámcové smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem TEWIKO systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, 
Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČO: 25472887, za jednotkové ceny uvedené
v příloze č. 1 přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo s dobou trvání rámcové smlouvy 
do vyčerpání finančního limitu ve výši 1 200 000 Kč bez DPH nebo do uplynutí doby, 
tj. do 31.12.2019, podle toho, která skutečnost nastane dříve 

  
2) ukládá 

  
odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným  
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dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 51.19 „Likvidace 
a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
 

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky 
na dodávky VZ 51.19 „Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském 
obvodu Ostrava-Jih” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0203/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 67.19 „Oprava chodníků na ul. Patrice 
Lumumby v Ostravě -Zábřehu” 
  
Usnesení číslo: 1333/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

k usnesení č. 1157/RMOb-JIH/1822/21 
  
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 67.19 „Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě -Zábřehu” 
a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČO: 60838744, za nabídkovou cenu 
9 645 176,06 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 107 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
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 67.19 „Oprava chodníků na ul. 
Patrice Lumumby v Ostravě -Zábřehu” 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 19.08.2019
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 



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 69/73 
  

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 67.19 „Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě 
-Zábřehu” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 13.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0204/19 
Příkaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podání odporu proti příkazu 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 03.19 
„Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, 
svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 
  
Usnesení číslo: 1334/RMOb-JIH/1822/23 

OVZ 

k usnesení č. 1093/RMOb-JIH/1822/20 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
Příkaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j.: 
ÚOHS-S0270/2019/VZ-19287/2019/533/AMe ze dne 15.07.2019 k podlimitní veřejné zakázce 
na služby VZ 03.19 „Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných 
pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 

  
2) rozhodla 

  
podat odpor proti Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j.: 
ÚOHS-S0270/2019/VZ-19287/2019/533/AMe ze dne 15.07.2019 podle § 150 odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy tohoto 
materiálu 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh odporu proti příkazu k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit jeho odeslání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě vyplývající 
z doručeného Příkazu 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0064/19 
Informace o rozšíření úrokového pásma na spořicím účtu vedeném u Sberbank CZ, a.s.
  
Usnesení číslo: 1335/RMOb-JIH/1822/23 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
informaci o změně úrokového pásma na účtu č. 4211274755/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s. 
s účinností od 15.07.2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0181/19 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55 
  
Usnesení číslo: 1336/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 99,83 m², v objektu č. p. 1492, stavba 
občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 1800/9 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo 
Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti Pizza King s.r.o., IČO 07240279, 
se sídlem Pavlovova 3059/40, Zábřeh, 700 30 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 3000 Kč/m²/rok, za účelem provozování výroby a prodeje 
pizzy s rozvozem, 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: 30.08.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0198/19 
Skončení nájmu bytu (neprodloužení smlouvy o nájmu bytu) 
  
Usnesení číslo: 1337/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
skončení nájmu bytu ke dni 01.06.2019 a neprodloužení smlouvy o nájmu bytu č. X
nacházejícího se ve X. nadzemním podlaží stavby č. p. XXX, která je součástí pozemku parcelní 
č. st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo 
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Slezská XXXX, obec Ostrava, uzavřené dne 30.04.2007 s XXXXXXX XXXXX, nar. XXXXX , 
XX XXXXXX XXX, XXXXX (okr. Beroun), dle důvodové zprávy 

  
2) trvá 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0205/19 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Lužická 591/4, 
Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 1338/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 251,82 m² v II. NP pavilonu A objektu č. p. 591, 
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č.st. 793/13 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, adresní místo Lužická 591/4, Ostrava-Výškovice, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, podnikající fyzické osobě 
XXXXX XXXX, IČO XXXX, se sídlem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, 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 200,14 Kč/m²/rok, za účelem 
provozování kondičního cvičení a jógy, 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: 30.08.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0017/19 
Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců 
  
Usnesení číslo: 1339/RMOb-JIH/1822/23 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
usnesení č. 1224/RMOb-JIH/1822/22 ze dne 27.06.2019 v části 4, dnem 01.08.2019 
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2) schvaluje 

  
zřízení jednoho funkčního místa v rámci odboru bytového a ostatního hospodářství Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 44, a to 
s účinností 01.08.2019 

  
3) schvaluje 

  
zřízení jednoho funkčního místa v rámci odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 28, a to s účinností 01.08.2019 

  
4) stanoví 

  
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih na 345 s účinností od 01.08.2019 

  
5) schvaluje 

  
změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih spočívající ve změně Přílohy 
č. 2 dle předloženého návrhu s účinností od 01.08.2019 

  
6) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 01.08.2019
 Tajemník 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0207/19 
Ukončení smluvního vztahu na provádění stavebních prací v bytových domech v 
majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1340/RMOb-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o ukončení Rámcové smlouvy o dílo agend. č. S/1252/2018/OBH ze dne 13.12.2018 
na provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih se zhotovitelem SUBSTAV Invest s.r.o., se sídlem Antonínov 636, 
739 44 Brušperk, IČO: 27797554, a to dohodou, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové 
zprávy 
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2) 

 

ukládá 

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

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

 

 


