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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 08.08.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

1342/RMOb-JIH/1822/24 OFR/RMOb/00
61/19 

Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého 
majetku městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1343/RMOb-JIH/1822/24 OFR/RMOb/00
63/19 

Návrh na uzavření smlouvy o spořicím účtu 
s výpovědí s Komerční bankou, a.s. 

1344/RMOb-JIH/1822/24 OFR/RMOb/00
62/19 

Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Komerční 
bankou, a.s. 

1345/RMOb-JIH/1822/24 OFR/RMOb/00
65/19 

Žádost o odškodnění újmy na zdraví P. S. 

1346/RMOb-JIH/1822/24 OFR/RMOb/00
66/19 

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

1347/RMOb-JIH/1822/24 OFR/RMOb/00
67/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 33/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1348/RMOb-JIH/1822/24 OSK/RMOb/02
19/19 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-
Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkovou organizaci 

1349/RMOb-JIH/1822/24 OSK/RMOb/02
16/19 

Poskytnutí finančního daru 8 000 Kč - Letní 
táborová škola, Samostatný kmenový a klubový 
svaz Dakota, z.s. 

1350/RMOb-JIH/1822/24 OSK/RMOb/02
15/19 

Poskytnutí finančního daru 15 000 Kč a užití loga - 
akce VIII. Kardiovaskulární dny s mezinárodní 
účastí 

1351/RMOb-JIH/1822/24 ODK/RMOb/00
47/19 

Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci 
projektu Euroklíč 

1352/RMOb-JIH/1822/24 ODK/RMOb/00
48/19 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením 
dřevin 

1353/RMOb-JIH/1822/24 OPVO/RMOb/0
031/19 

Opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
kontrolou MMO v roce 2019 

1354/RMOb-JIH/1822/24 OPR/RMOb/00
26/19 

Žádost o zastavení exekučního řízení, prominutí 
pohledávky - V. D. 

1355/RMOb-JIH/1822/24 OPR/RMOb/00
25/19 

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - D. 
H. 

1356/RMOb-JIH/1822/24 OPR/RMOb/00
24/19 

Projednání navrhu smíru 

1357/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/01
17/19 

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

1358/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/01
55/19 

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

1359/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/02
58/19 

Zrušení části usnesení, záměr na pronájem části 
pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 
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1360/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/02
59/19 

Výpůjčka částí pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Husarova 

1361/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/02
69/19 

Ukončení nájmu dohodou, pronájem částí pozemků 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Staňkova 
x Husarova 

1362/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/02
90/19 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Mládeže 

1363/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/02
93/19 

Záměr na výpůjčku části pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková 

1364/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
08/19 

Změna nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Šamanova 

1365/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
11/19 

Záměr na pronájem pozemku, záměr prodeje 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

1366/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
12/19 

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

1367/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
13/19 

Záměr na pronájem pozemku, záměr prodeje 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

1368/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
14/19 

Záměr na pronájem pozemku, záměr prodeje 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

1369/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
16/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Alberta Kučery - restaurační zahrádka 

1370/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
17/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
náměstí SNP 

1371/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
19/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 

1372/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
20/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 

1373/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
22/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka 

1374/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
24/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene na pozemek v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Edisonova 

1375/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
25/19 

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

1376/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
27/19 

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

1377/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
28/19 

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

1378/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
29/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Čujkovova 

1379/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
30/19 

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

1380/RMOb-JIH/1822/24 OMJ/RMOb/03
31/19 

Změna smluvního vztahu k pozemku a záměr 
na pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Provaznická 
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1381/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/01
91/19 

Zveřejnění záměru na rozšíření nájemní smlouvy 
z důvodu změny výměry prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, 
Ostrava-Hrabůvka 

1382/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
06/19 

Ponájem prostoru sloužícího podnikání na ulici 
Čujkovova 1710/11, Ostrava-zábřeh 

1383/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
11/19 

Ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
v objektu na ulici Velflíkova 385/14, Ostrava-
Hrabůvka 

1384/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
12/19 

Ukončení nájemního vztahu prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ulici Velflíkova 385/14, 
Ostrava-Hrabůvka 

1385/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
13/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Fr. Formana 251/13, O.-Dubina 

1386/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
17/19 

Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku 
v objektu na ul. V Zálomu 1, O.-Zábřeh 

1387/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
18/19 

Pronájem prostorů sloužících podnikání v objektu 
na ulici V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh 

1388/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
22/19 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného 
chování 

1389/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
23/19 

Výpověď z nájmu bytu 

1390/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/01
99/19 

Dodatky č. 1 ke Smlouvám o odečítací 
a rozúčtovací službě 

1391/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
04/19 

Žádost o povolení stavebních úprav v objektu 
na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh 

1392/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
26/19 

VZ 146.18 - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 

1393/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
03/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Čujkovova 1713/17, Ostrava-Zábřeh 

1394/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
15/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Rodimcevova 2060/24, Ostrava-Zábřeh 

1395/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
21/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Volgogradská 2633/2, O.-Zábřeh 

1396/RMOb-JIH/1822/24 OHS/RMOb/00
17/19 

Dodatek č. 3 k obchodní Smlouvě o závodním 
stravování a Smlouva o zpracování osobních údajů 
(GDPR) k obchodní Smlouvě o závodním 
stravování č. 16/g/011/10/01 s Edenred CZ s.r.o. 
se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, 
IČ: 24745391 

1397/RMOb-JIH/1822/24 INV/RMOb/003
8/19 

Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava 
střechy Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh - dodatek 
č. 2 

1398/RMOb-JIH/1822/24 INV/RMOb/004
2/19 

Uzavření smlouvy na odběr vody pro Náměstí 
Ostrava-Jih, veřejný prostor, Ostrava-Hrabůvka, 
informační centrum 
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1399/RMOb-JIH/1822/24 INV/RMOb/004
3/19 

Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava 
střechy Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh - dodatek 
č. 2 

1400/RMOb-JIH/1822/24 INV/RMOb/004
4/19 

Uzavření smlouvy na odběr vody pro Náměstí 
Ostrava-Jih, veřejný prostor, Ostrava-Hrabůvka, 
pítko 

1401/RMOb-JIH/1822/24 INV/RMOb/004
5/19 

Uzavření smlouvy na odběr vody pro Náměstí 
Ostrava-Jih, veřejný prostor, Ostrava-Hrabůvka, 
závlaha 

1402/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
00/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 40.19 „Oprava sociálního 
zařízení v budově A v objektu Volgogradská 32A, 
Ostrava-Zábřeh“ 

1403/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
01/19 

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” 

1404/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
05/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce) - VZ 68.19 „Oprava hydroizolace 
MŠ Zlepšovatelů 27” 

1405/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
07/19 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného 
DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém 
„Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví 
SMO, městského obvodu Ostrava - Jih” 

1406/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
08/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 70.19 „Tonery originál 
2019“ 

1407/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
09/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 73.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Zateplení obvodového 
pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava 
střechy a výměna oken bytových domů 
Fr. Formana 55, 57, Ostrava-Dubina” 

1408/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
11/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 80.19 „3 
beachvolejbalová hřiště, Ostrava-Hrabůvka” 

1409/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
12/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 83.19 „Hřiště 
v dolíku, Ostrava-Výškovice” 

1410/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
13/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 82.19 „Prima 
hřiště pro míčové hry, ul. Břustkova“ 

1411/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
15/19 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 78.19 „Renovace 
kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, 
Ostrava-Hrabůvka“ 
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1412/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
17/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 77.19 „Sáňkovací 
kopec, plocha mezi ul. P. Lumumby 
a Kosmonautů” 

1413/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
18/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 84.19 „Výměna 
podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-
Zábřeh” 

1414/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
14/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 69.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Zateplení obvodového 
pláště, střechy a stropů sklepních prostor, reko. 
střechy a balkonů bytových domů ul. Dr. Šavrdy 
č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-Bělský Les” 

1415/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
10/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 81.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Rekonstrukce 
tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih“ 

1416/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
19/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(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“ 

1417/RMOb-JIH/1822/24 OPVO/RMOb/0
032/19 

Příspěvek na podporu vzdělávání zastupitelů 
městského obvodu 

1418/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
25/19 

Pronájem garáže č. 1 v bytovém domě 
na ul. Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice 

1419/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
28/19 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava sociálních zařízení 
v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, Ostrava - Zábřeh” 

1420/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
27/19 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Výměna rozvodů 
zdravotechniky a oprava sociálních zařízení 
v objektu Tlapákova 17A, Ostrava-Hrabůvka 

1421/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
30/19 

VZ 37.19 - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 

1422/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
19/19 

Souhlas s podpachtem části prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ul. Horní 287/81, O.-Dubina 

1423/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
16/19 

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

1424/RMOb-JIH/1822/24 TAJ/RMOb/001
8/19 

Změna organizačního řádu a stanovení počtu 
zaměstnanců 

1425/RMOb-JIH/1822/24 OFR/RMOb/00
68/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 34/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1426/RMOb-JIH/1822/24 OBH/RMOb/02
32/19 

Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih 
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1427/RMOb-JIH/1822/24 OVZ/RMOb/02
22/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 86.19 „Dodání a 
instalace sportovního povrchu hrací plochy 
pro Kryté sportoviště Ostrava-Dubina“ 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OMJ/RMOb/02
42/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. 
Výškovice u Ostravy ul. Srbská 

 OMJ/RMOb/03
05/19 

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

 OMJ/RMOb/02
89/19 

Záměr na pronájem částí pozemku a návrh 
na ukončení nájemních smluv v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Provaznická 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0061/19 
Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1342/RMOb-JIH/1822/24 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

aktualizaci odpisového plánu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 ve znění přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 22.08.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0063/19 
Návrh na uzav ření smlouvy o spo řicím ú čtu s výpov ědí s Komer ční bankou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 1343/RMOb-JIH/1822/24 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o spořicím účtu s výpovědí mezi městským obvodem Ostrava-Jih, 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451 a Komerční bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 
čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO 45317054 ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
2) bere na vědomí 
  

Oznámení Komerční banky, a.s. o úrokových sazbách v českých korunách ve znění přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.08.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0062/19 
Návrh na uzav ření dodatku ke smlouv ě s Komer ční bankou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 1344/RMOb-JIH/1822/24 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku ke smlouvě mezi městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 
Ostrava, IČO 00845451 a Komerční bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 
Praha 1, IČO 45317054 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) bere na vědomí 
  

Speciální oznámení Komerční banky, a.s., ze dne 31.12.2015, kterým se stanoví úrokové sazby 
individuálních depozitních obchodů v českých korunách, ve znění přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.08.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0065/19 
Žádost o odškodn ění újmy na zdraví P. S. 
  
Usnesení číslo: 1345/RMOb-JIH/1822/24 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX  

 

2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 30.08.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0066/19 
Návrh na zm ěny rozpo čtů na rok 2019, p říspěvkových organizací z řízených 
statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1346/RMOb-JIH/1822/24 

OFR, OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

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

a) Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace, IČO 75029821, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 9 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
IČO 70944652, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 6 tis. Kč dle bodu 
2) důvodové zprávy předloženého materiálu 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36a, příspěvková organizace, 
IČO 70631743, zvýšením nákladů a výnosů v hlavní činnosti o částku 15 tis. Kč dle bodu 
3) důvodové zprávy předloženého materiálu 

d) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, IČO 70978310, 
zvýšením nákladů a výnosů v hlavní činnosti o částku 3 tis. Kč dle bodu 4) důvodové zprávy 
předloženého materiálu  

2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 15.08.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0067/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 33/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1347/RMOb-JIH/1822/24 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  1. rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle upravené 

důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 64 tis. Kč 
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- sníží běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5901 o 3 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 2, § 6330, pol. 5347 o 67 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 19 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5222 o 19 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 500 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 6122, ORG 0400291000000 o 1 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 51xx o 500 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5137 o 36 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400289000000 o 36 tis. Kč 

e) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 311x, pol. 2322 o 33 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 5331, ORG dle bodu e) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 33 tis. Kč 

f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400150000000 o 278 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400290000000 o 278 tis. Kč 

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: 15.08.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0219/19 
Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu Ostrava- Zábřeh, Jugoslávská 23, 
příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 1348/RMOb-JIH/1822/24 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru ve výši 46 044 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-Zábřeh, 
Jugoslávská 23, příspěvkové organizace se sídlem Jugoslávská 2906/23, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO 70978344, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0216/19  
Poskytnutí finan čního daru 8 000 K č - Letní táborová škola, Samostatný kmenový a 
klubový svaz Dakota, z.s. 
  
Usnesení číslo: 1349/RMOb-JIH/1822/24 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančního daru 8 000 Kč Samostatnému kmenovému a klubovému svazu Dakota, 
z.s., Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Jih, Hrabůvka, IČ 265 18 007 a uzavřít darovací 
smlouvu dle přílohy č. 2 

  
2) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih 
Samostatnému kmenovému a klubovému svazu Dakota, z.s., Na Mýtě 1556/10, 700 30 
Ostrava-Jih, Hrabůvka, IČ 265 18 007, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0215/19  
Poskytnutí finan čního daru 15 000 K č a užití loga - akce VIII. Kardiovaskulární dny 
s mezinárodní ú častí 
  
Usnesení číslo: 1350/RMOb-JIH/1822/24 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančního daru 15 000 Kč organizaci Kongresy CZ, s.r.o., Sokolská třída 451/11, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 067 36 467, DIČ CZ06736467 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 
Kongresy CZ, s.r.o., Sokolská třída 451/11, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, 
IČ 067 36 467, DIČ CZ06736467, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0047/19  
Návrh na uzav ření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Euroklí č 
  
Usnesení číslo: 1351/RMOb-JIH/1822/24 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Euroklíč s Národní radou osob 
se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČO 70856478, se sídlem Partyzánská 1/7, 
170 00 Praha 7, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0048/19  
Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řevin 
  
Usnesení číslo: 1352/RMOb-JIH/1822/24 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s kácením 1ks dřeviny a 3 ks keřů na pozemku p.č.215/13, k.ú. Hrabůvka, a to v rámci 
připravované stavby s názvem “Rekonstrukce vodovodu ul. Edisonova” pro investora akce 
Statutární město Ostrava, dle předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0031/19 
Opatření k odstran ění nedostatk ů zjišt ěných kontrolou MMO v roce 2019 
  
Usnesení číslo: 1353/RMOb-JIH/1822/24 

IA 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

Zprávu o výsledku přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v 
roce 2019 

  
2) přijímá 
  

opatření k odstranění zjištěných nedostatků 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0026/19 
Žádost o zastavení exeku čního řízení, prominutí pohledávky - V. D. 
  
Usnesení číslo: 1354/RMOb-JIH/1822/24 

OPR 

k usnesení č. 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu zastavit vůči XXXX XXXXXXXXXXXX , nar. 
XXXXXXXXXX exeku ční řízení sp.zn. XXX EX XXXX/XX a sp.zn. XXX EX XXX/XX
vedené soudním exekutorem Mgr. XXXXXXXXX XXXXXXX, Exekutorský úřad Znojmo, 
se sídlem Rooseveltova X, 669 02 Znojmo a prominout jistinu ve výši 102 938 Kč, vyčíslené 
příslušenství ve výši 438 663 Kč, soudní poplatky ve výši 7 660 Kč a náklady právního 
zastoupení ve výši 57 830 Kč vzniklé z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených 
s užíváním bytu č. X v domě č. p. XXX č. or. X na ulici J. Škody v Ostravě-Dubině, 
dle důvodové zprávy   

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0025/19 
Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - D.  H. 
  
Usnesení číslo: 1355/RMOb-JIH/1822/24 

OPR 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu prominout paní XXXXXX XXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, zastoupené opatrovnicí XXXXX XXXXXXXXXX XX, nar. 
XXXXXXXXXX vyčíslené příslušenství ve výši 221 810 Kč představující poplatek z prodlení 
vzniklý z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. X v domě 
č. p. XXX č. or. XX na ulici Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce, dle důvodové zprávy   

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0024/19 
Projednání navrhu smíru 
  
Usnesení číslo: 1356/RMOb-JIH/1822/24 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu neuzavřít navržený smír s žalovaným Ing. Pavlem 
Szabó, IČO: 74646672, se sídlem Pod Zahradami 1294/7, 742 21 Kopřivnice, a pokračovat 
v soudním řízení č. j. 12 C 239/2018 vedeném Okresním soudem v Novém Jičíně 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0117/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana 
  
Usnesení číslo: 1357/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - umístění plynovodní přípojky, průmyslového plynovodu, 
napájecího kabelu a skříně HUP pod názvem „IVC OSTRAVA-JIH, ČS PHM, CNG a E-
MOBILITY“ v p ředpokládané délce 51 bm v částech pozemků parc.č. 71/86 ostatní plocha, 
jiná plocha, parc.č. 71/108 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dubina u Ostravy, v rozsahu 
dle situačního snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka - Česká 
republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO: 70884561, se sídlem 
Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
parc.č. 71/86 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 71/108 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. 
Dubina u Ostravy, za účelem umístění plynovodní přípojky, průmyslového plynovodu, 
napájecího kabelu a skříně HUP v předpokládané délce 51 bm, ve prospěch Česká republika -
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO: 70884561, se sídlem Výškovická 
2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, za úplatu ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý 
i započatý bm plynovodní přípojky, průmyslového plynovodu, napájecího kabelu a za úplatu 
ve výši 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks skříně HUP 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování  plynovodní přípojky, 
průmyslového plynovodu, napájecího kabelu a skříně HUP v částech dotčených pozemků, a to
vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít s vlastníkem stavby 
plynovodní přípojky, průmyslového plynovodu, napájecího kabelu a skříně HUP - Česká 
republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO: 70884561, se sídlem 
Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0155/19  
Doho da o narovnání za bezesmluvní užívání pozemku pod g aráží v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1358/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  uzavřít Dohodu o narovnání za bezesmluvní užívání pozemku p.č.st. 1990/28 v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou pod garáží v cizím vlastnictví, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
s MXXXXXXXXX BXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX X XXXXXX, 
Ostrava-XXXXXXXX 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0258/19  
Zrušení části usnesení, zám ěr na pronájem části po zemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 1359/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 
  

bod 1 usnesení č. 0908/RMOb-JIH/1822/17 ze dne 16.05.2019 dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m2

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

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0259/19  
Výpůjčka částí pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husar ova 
  
Usnesení číslo: 1360/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  vypůjčit části pozemku parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň o výměrách 242 m2 a 66 m2 v k. ú. 

Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrad, XXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX , na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 4 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0269/19  
Ukon čení nájmu dohodou, pronájem část í pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
lokalita ul. Sta ňkova x Husarova 
  
Usnesení číslo: 1361/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

ukončit dohodou ke dni 31.12.2019 níže uvedené nájemní smlouvy uzavřené za účelem užívání 
částí pozemků parc.č. 740/117, parc.č. 740/118, vše ostatní plocha, zeleň v k. ú. Výškovice 
u Ostravy jako zahrádek: 

1. Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/515/11/Dzi ze dne 05.09.2011, uzavřenou 
s XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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2. Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/742/10/Dzi ze dne 11.08.2010, uzavřenou 
s XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXX  
 
3. Smlouva o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/1292/02/Bie ze dne 03.12.2002, uzavřenou 
s XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXX XXXXXXX 

  
4. Smlouva o nájmu nemovitosti č. 2/a/042/135/99/Faj ze dne 10.08.1999, uzavřenou 
s XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX X XXXXXXX

  
5. Smlouva o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/1293/02/Bie ze dne 07.11.2002, uzavřenou 
s XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX 

  
2) rozhodla 
  

pronajmout níže uvedené části pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání 
pozemků jako zahrádek č. 1 až 5, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním 
nájemným ve výši 11/Kč/m2/rok: 

zahrádka č. 1 
parc.č. 740/118 ostatní plocha, zeleň, část o výměře 449 m2 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX s celkovou výší nájemného 4 939 Kč ročně 

zahrádka č. 2 
parc.č. 740/118 ostatní plocha, zeleň, část o výměře 202 m2 

XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX X 
XXXXXXXXXXXXXXXXX s celkovou výší nájemného 2 222 Kč ročně 

zahrádka č. 3 
parc.č. 740/118 ostatní plocha, zeleň, část o výměře 181 m2 

parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň, část o výměře 15 m2 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX s celkovou výší nájemného 2 156 Kč ročně 

zahrádka č. 4 
parc.č. 740/118 ostatní plocha, zeleň, část o výměře 148 m2 

parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň, část o výměře 5 m2 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXX s celkovou výší nájemného 1 683 Kč ročně 

zahrádka č. 5 
parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň, část o výměře 221 m2 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXX  
s celkovou výší nájemného 2 431 Kč ročně 

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 2 materiálu  
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0290/19  
Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mládeže 
  
Usnesení číslo: 1362/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  s provedením stavebního záměru spočívajícím v umístění tří šikmých parkovacích stání, každé 

o výměře 13,3 m2 na části pozemků p.p.č. 234/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 13,3 m2 a 
p.p.č. 236/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26,6 m2 v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Mládeže, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníky XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XX 
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX X XX 
XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX 
XX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX je platný do 31.12.2021  

  
2) rozhodla 
  

pronajmout 
a) části pozemků p.p.č. 234/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 4,43 m2 a p.p.č. 236/10 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 8,87 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Mládeže, XXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXXX , 
za účelem umístění a užívání parkovacího stání č. 1 o výměře 13,3 m2 

 

b) části pozemků p.p.č. 234/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 4,43 m2 a p.p.č. 236/10 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 8,87 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Mládeže, 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX 
XXXXXXXXX, za ú čelem umístění a užívání parkovacího stání č. 2 o výměře 13,3 m2 

 
c) části pozemků p.p.č. 234/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 4,43 m2 a p.p.č. 236/10 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 8,87 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Mládeže, 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXXXX X XX XXXXXX , 
za účelem umístění a užívání parkovacího stání č. 3 o výměře 13,3 m2, 

s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a 
uzavřít nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0293/19  
Záměr na výp ůjčku části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Še říková 
  
Usnesení číslo: 1363/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o záměru vypůjčit části pozemku parc.č. 793/256 ostatní plocha, zeleň o výměře 237,5 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání jako relaxační zóny - okrasné zahrady, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0308/19  
Změna nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Šamanova 
  
Usnesení číslo: 1364/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  uzavřít s XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX , Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě 
č. 227/18/OMJ ze dne 12.10.2018, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu, na základě které 
užívá  část pozemku p.p.č. 455/80 zahrada o výměře 163 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Šamanova jako oplocenou zahradu, s ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, spočívající v „úpravě výměry předmětu nájmu“ 
ze 163 m2 na 148 m2, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0311/19  
Záměr na pronájem pozemku, zám ěr prodeje pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova  
  
Usnesení číslo: 1365/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.p.č. 215/35, zahrada (ZPF), o výměře 16 m2, 
v k. ú. Hrabůvka, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat pozemek p.p.č. 215/35, zahrada 
(ZPF), o výměře 16 m2, v k. ú. Hrabůvka, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady 
města Ostravy 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0312/19  
Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Sta ňkova 
  
Usnesení číslo: 1366/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  pronajmout část pozemku parc.č. 740/78 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2 v k. ú. 

Výškovice u Ostravy, za účelem užívání pozemku jako zahrady, XXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu neur čitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním 
nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 858 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 
tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0313/19  
Záměr na pronájem pozemku, zám ěr prodeje pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova  
  
Usnesení číslo: 1367/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.p.č. 213/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 27 m2, 
v k. ú. Hrabůvka, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat pozemek p.p.č. 213/3, ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 27 m2, v k. ú. Hrabůvka, za podmínky vydání předchozího 
souhlasu Rady města Ostravy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0314/19  
Záměr na pronájem pozemku, zám ěr prodeje pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova  
  
Usnesení číslo: 1368/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o záměru na pronájem pozemku p.p.č. 211/33, zahrada (ZPF), o výměře 5 m2, 

v k. ú. Hrabůvka, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat pozemek p.p.č. 211/33, zahrada 
(ZPF), o výměře 5 m2, v k. ú. Hrabůvka, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady 
města Ostravy 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0316/19  
Pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Alberta Ku čery - restaura ční zahrádka 
  
Usnesení číslo: 1369/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout společnosti Žíznivý dromedár s.r.o., IČO: 06965580, se sídlem Alberta Kučery 
1274/14, Hrabůvka, 700 30  Ostrava, část pozemku p.p.č. 412/1, ostatní plocha, zeleň, 
o výměře 54 m2, v k. ú. Hrabůvka, ulice Alberta Kučery, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování 
restaurační zahrádky, s výší nájemného 10 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s jednoměsíční 
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0317/19  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, nám ěstí SNP 
  
Usnesení číslo: 1370/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy obchodního domu č.p. 222, Ostrava-Zábřeh 
– rampa“ spočívajícím v umístění ocelové rampy pro zajištění bezbariérového přístupu 
do objektu obchodního domu č.p. 222, na části pozemku p.p.č. 654/43, ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1, tohoto materiálu; 
souhlas pro stavebníka  společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., IČO: 61860042, 
se sídlem Závišova 66/13, Vinohrady, 140 00  Praha 4, je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/43, ostatní plocha, zeleň, o výměře 33,5 m2, v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, náměstí SNP, společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., IČO: 61860042, 
se sídlem Závišova 66/13, Vinohrady, 140 00  Praha 4, za účelem užívání pozemku 
pro umístění ocelové rampy a užívání části pozemku pro zajištění bezbariérového přístupu 
do objektu obchodního domu č.p. 222, s výší nájemného 100 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0319/19  
Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Na Mýt ě 
  
Usnesení číslo: 1371/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  pronajmout pozemek p.p.č. 311/39 zahrada o výměře 16 m2 v k. ú. Hrabůvka, za účelem 

užívání zahrady, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním 
nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 176 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0320/19  
Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Na Mýt ě 
  
Usnesení číslo: 1372/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  pronajmout pozemek p.p.č. 306/51 zahrada o výměře 23 m2 v k. ú. Hrabůvka, za účelem 

užívání zahrady, bytem XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním 
nájemným  ve výši 11 Kč/m2, tj. 253 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0322/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mjr. Nováka 
  
Usnesení číslo: 1373/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Přístavba bytového domu Mjr. Nováka 10 
na pozemku p.č.st. 1225 v k. ú. Hrabůvka“ spočívajícím v instalaci 23 ks zavěšených 
předsazených lodžií umístěných do dvou sloupců o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m a 
jednoho sloupce o půdorysných rozměrech 1,5 m x 7,34 m, k bytovému domu č.p. 1374, který 
je součástí pozemku p.č.st. 1225 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, umísťovaných 
nad částmi pozemku p.p.č.  463/6 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Bytové 
družstvo “Mjr. Nováka 10“, IČO 258 24 261, se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka 10, 
je platný do 31.12.2021  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0324/19  
Souhlas se stavebním záměrem a z řízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 1374/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Ostrava, ul. Edisonova, NNv+NNk“ spočívajícím 
v provedení zemního kabelového vedení NNk v předpokládané délce 9 bm pod povrchem části 
pozemku p.p.č. 215/13 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, svěřeném městskému obvodu 
Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502 je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 
215/13 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění zemního kabelového vedení 
NNk pod názvem stavby „Ostrava, ul. Edisonova, NNv+NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, 
a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, 
za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení 
NNk 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení 
NNk 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 -
 společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0325/19  
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina 
u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1375/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o záměru pronajmout: 

1. parkovací stání č. 03 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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2. parkovací stání č. 67 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0327/19  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1376/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

1. pozemek p.č.st. 2468, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

2. část pozemku p.č.st. 2960/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,03 m2 (celková výměra 
225 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/37898 příslušejícího 
k jednotce 17/521 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0328/19  
Záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. Na Mýt ě – restaura ční 
zahrádka 
  
Usnesení číslo: 1377/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 
  

sve usnesení č. 1083/RMOb-JIH/1822/20 ze dne 12.06.2019 

  
2) rozhodla 
  

o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 939/11 ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 16 m2 a 939/37 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Na Mýtě, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování 
restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0329/19  
Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 1378/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

své usnesení č. 0059/RMOb-JIH/1822/2 ze dne 29. 11. 2018 

  
2) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 4784 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, ulice Čujkovova, České republice - Úradu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Praha 2 -
Nové Město, za účelem užívání pozemku pod stavbou bez čp/če stojící na pozemku p. č. st. 
4784, na dobu určitou 2 roky s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 
100 Kč/m2/rok, tj. 6 200 Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0330/19  
Záměr na pronájem parkovacích stání pro m otocykly v parkovacích objektech v k. ú. 
Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1379/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o záměru pronajmout : 

1. parkovací stání č. 15/1 a č. 31/1 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby 
bez čp/če, obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k. ú Dubina u Ostravy, ul. Vlasty 
Vlasákové 

2. parkovací stání č. 56/1 a č. 72/1 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby 
bez čp/če, obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k. ú Dubina u Ostravy, ul. Vlasty 
Vlasákové 

3. parkovací stání č. 54/1 a č. 69/1 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby 
bez čp/če, obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k. ú Dubina u Ostravy, ul. Vlasty 
Vlasákové 

4. parkovací stání č. 34/1 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 
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5. parkovací stání č. 50/1 a č. 75/1 v nadzemním 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 

6. parkovací stání č. 12/1 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, 
garáž,která je součástí pozemku parc.č. 177 v k. ú Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 

7. parkovací stání č. 69/1 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, 
garáž,která je součástí pozemku parc.č. 177 v k. ú Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, 

za účelem užívání parkovacího stání pro parkování motocyklů, na dobu neurčitou s 
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 400 Kč včetně DPH měsíčně ve znění 
důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0331/19  
Změna smluvního vztahu k pozemku a zám ěr na pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Provaznická 
  
Usnesení číslo: 1380/RMOb-JIH/1822/24 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  a) o záměru změnit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/173/12/Dzi ze dne 23.04.2012, 

ve znění dodatku, uzavřenou s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX spočívající ve zúžení 
předmětu nájmu o užívání části pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň pod stavbou 
jednoho parkovacího stání o výměře 11,5 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická, z důvodu jeho 
prodeje 

b) o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 11,5 m2

v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Provaznická, za účelem užívání pozemku pod stavbou 
parkovacího stání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0191/19  
Zveřejnění záměru na rozší ření nájemní smlouvy z d ůvodu zm ěny vým ěry prostoru 
sloužícího podnikání v objektu na ul. Mjr. Nováka 1 455/34, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1381/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na rozšíření nájemní smlouvy č. 027/19/OBH ze dne 20.02.2019 uzavřené 
se spolkem ČMELÁČEK z. s., IČO 01668633, z důvodu zvýšení výměry prostoru sloužícího 
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podnikání v objektu  č. p. 1455, který je součástí pozemku p. č. st. 1303 zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-
Jih, o 20,70 m², z 1044,76 m² na 1065,46 m², s výší nájemného 155,19 Kč/m²/rok, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s účelem užívání jako sklad 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0206/19  
Ponájem prostoru sloužícího podnikání na ulici Čujkovova 1710/11, Ostrava-záb řeh 
  
Usnesení číslo: 1382/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  nepronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 157,78 m², v objektu č.p. 1710, objekt 

k bydlení, který je součástí pozemku p.č.st. 2070 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih, podnikající fyzické osobě XXX XXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XX, 
na dobu neručitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem užívání jako prodejna potravin 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0211/19  
Ukon čení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objekt u na ulici Velflíkova 385/14, 
Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1383/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  s ukončením nájemní smlouvy, dle žádosti podané dne 15.07.2019 nájemcem prostoru 

sloužícího podnikání v budově č. p. 385, která je součástí pozemku p. č. st. 340 v k. ú. 
Hrabůvka, adresní místo Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka, o celkové výměře 303,60 m², 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 
XXXXXXX XXXXXXX, I ČO XXXXXXXX, se sídlem XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX , který prostor užívá na základě nájemní smlouvy 
č. 2/b/032/227/96 ze dne 12.08.1996, ve znění dodatků, a to dohodou ke dni 30.09.2019 
za podmínky uhrazení nájmu za měsíce červen, červenec, srpen a září 2019, v rozsahu 
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  

nezveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání uvedeného v bodě 1, z důvodu 
plánované rekonstrukce výše specifikovaného objektu, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0212/19  
Ukon čení nájemního vztahu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici 
Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1384/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o podání výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 385, která je součástí 

pozemku p. č. st. 340 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka 
o výměře 16 m²,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 
Ostrava-Jih, nájemkyni XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX , která 
prostor užívá na základě nájemní smlouvy č. 2/b/014/613/02 ze dne 20.05.2002, ve znění 
dodatku, 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: 30.09.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0213/19  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Fr. Formana 251/13, O.-
Dubina 
  
Usnesení číslo: 1385/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 92,22 m2 v objektu č. p. 251, který je 
součástí pozemku p.č. 71/81 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 
251/13, Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném do správy 
městského obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření nájemní smlouvy se společností AGEPRA 
Ostrava s.r.o., IČO 27789870, se sídlem Hasičská 545/44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m2/rok 
po dobu 2 měsíců a následně ve výši 650 Kč/m2/rok, za účelem užívání jako kancelář, 
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 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0217/19  
Udělení souhlasu s umíst ěním sídla spolku v objektu na ul. V Zálomu 1, O.-Zá břeh 
  
Usnesení číslo: 1386/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení souhlasu s umístněním sídla spolku Cirkus trochu jinak, z. s., IČO 22878670, 
se sídlem Hlavní 34, 742 85 Vřesina, v prostoru sloužícím podnikání objektu č. p. 2948, který 
je součástí pozemku p.č.st. 4591 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, 
Ostrava-Zábřeh, pronajatých na základě nájemní smlouvy č. 8/032/25/14 ze dne 16.04.2014, 
ve znění dodatků, a to po dobu trvání smluvního vztahu spolku k předmětnému prostoru, 
dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0218/19  
Pronájem prostor ů sloužících podnikání v objektu na ulici V Zálomu 2 948/1, O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1387/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o pronájmu prostorů sloužících podnikání v objektu č. p. 2948, který je součástí pozemku 
p.č.st. 4591 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh a 
o uzavření nájemních smluv, a to: 

a) prostor sloužící podnikání o výměře 426,53 m2 spolku Billiard Club Ostrava, z.s., 
IČO 13643720, se sídlem U Sokolovny 786/2a, 725 29 Ostrava-Petřkovice, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 0 Kč/m2/rok po dobu 2 měsíců 
a následně ve výši 230 Kč/m2/rok, za účelem provozování sportovního a zájmového biliardu, 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

b) prostor sloužící podnikání o výměře 813,67 m2 spolku Baby centrum Delfínek, z.s., 
IČO 26627736, se sídlem Alberta Kučery 1197/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou se stanovením nájemného ve výši 0 Kč/m2/rok po dobu 
2 měsíců a následně ve výši 150 Kč/m2/rok, za účelem tréninkového zázemí pro provozování 
vodních sportů, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

2. o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 449,82 m2 v objektu č. p. 2948, který je 
součástí pozemku p.č.st. 4591 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, 
Ostrava-Zábřeh, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 117 
Kč/m2/rok, za účelem provozování veřejné knihovny, a o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
a smlouvy o právu provést stavbu s organizací Knihovna města Ostravy, příspěvková 
organizace, IČO: 00097586, se sídlem 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
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: 02.09.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0222/19  
Výzva nájemci bytu k odstran ění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 1388/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy nájemci bytu č. X nacházejícím 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 Jubilejní XXXXX, obec Ostrava podle ust. § 2288 odst. 1 
písm. a) občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, XXXXX XXXXXXXXX , nar. 
XXXXXXXXXX, bytem Jubilejní XXXXX, Ostrava-XXXXXXXX , dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0223/19  
Výpov ěď z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 1389/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o podání výpovědi z nájmu bytu č. X nacházející se ve X. nadzemním podlaží stavby č.p. 

XXX, která stojí na pozemku parcelní č. st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním 
území Hrabůvka, adresní místo Zlepšovatelů XXXXXX , obec Ostrava podle ust. § 2288 odst. 
1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem Zlepšovat elů XXXXX, Ostrava-
XXXXXXXX, dle d ůvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0199/19  
Dodatky č. 1 ke Smlouvám o ode čítací a rozú čtovací služb ě 
  
Usnesení číslo: 1390/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o odečítací a rozúčtovací službě ve znění příloh č. 1 
až 6: 
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a) ke smlouvám č. S/1187/2016/OBH ze dne 23.11.2016 a agendové č. S/0817/2016/OBH 
ze dne 03.08.2017 se společností Techem, spol. s r.o., se sídlem Služeb 5, 108 00 Praha 10, 

b) ke smlouvám č.S/0694/2018/OBH ze dne 11.07.2018, č. S/0197/2017/OBH ze dne 
27.02.2017, č.S/0138/2017/OBH ze dne 10.02.2017 a č. S/0998/2018/OBH ze dne 26.09.2018 
se společností Techstain, s.r.o., se sídlem Koblovská 503/125, 729 25  Ostrava-Petřkovice, 
dle důvodové zprávy,  

2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.08.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0204/19  
Žádost o povolení stavebních úprav v objektu na ul.  V Zálomu 2948/1, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 1391/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vydání souhlasu s provedením stavebních úprav charakteru technického zhodnocení a 
změnou účelu užívání části prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 2948, který je součástí 
pozemku parc.č.st. 4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-
Zábřeh nájemci prostor Cirkus trochu jinak z.s., IČO 22878670, se sídlem Hlavní 34, Vřesina, 
dle důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

udělení souhlasu k odpisování skutečně vynaložených nákladů spojených se stavebními 
pracemi charakteru technického zhodnocení v účetnictví nájemce Cirkusu trochu jinak, z.s., 
IČO 22878670, se sídlem Hlavní 34, Vřesina, zastoupeného Václavem Pokorným, předsedou 
sdružení, dle důvodové zprávy    

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0226/19 
VZ 146.18 - Dodatek č.1 ke smlouv ě o dílo 
  
Usnesení číslo: 1392/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ag.č. S/0496/2019/OBH ze dne 30.04.2019 
na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 
na ul. 29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice - 1.etapa” se zhotovitelem ELEKTRO -
FA.PAVELEK, s.r.o., IČ:60322195 se sídlem Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9, kterým 
se mění cena díla z důvodu realizace dodatečných prací souvisejících s  dokončením  díla  v 
rozsahu dle  Změnového listu  č. 1  na  cenu  nejvýše  přípustnou 1 127 491,21 Kč bez DPH dle 
důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
ag.č. S/049/2019/OBH ze dne 30.04.2019 na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Výměna 
elektroinstalace pavilónu I., objektu na ul. 29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice - 1.etapa” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 20.08.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0203/19  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Čujkovova 1713/17, Ostrava-
Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1393/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 93,72 m², v objektu č.p. 1713, objekt 

k bydlení, která je součástí pozemku p.č.st. 2073 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Čujkovova 1713/17, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX , 
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 800 Kč/m²/rok, 
za účelem provozování prodejny elektro, 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: 30.09.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0215/19  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Rodimcevova 2060/24, 
Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 1394/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 114,54 m², v objektu č.p. 2060, objekt 
k bydlení, která je součástí pozemku p.č.st. 2176 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Rodimcevova 2060/24, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti Lordex, IČO 05656451, se sídlem 
Sládkova 372/8, Ostrava-Moravská Ostrava, a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného  ve výši 814 Kč/m²/rok, za účelem 
provozování prodejny drogerie a kosmetiky, 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: 30.09.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0221/19  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Volgogradská 2633/2, O.-
Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1395/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 793,54 m2 v objektu č. p. 2633, který je 
součástí pozemku p.č.st. 2891 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2633/2, 
Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném do správy městskému 
obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření nájemní smlouvy se spolkem SHM Klub Ostrava - Jih, z. s., 
IČO 07978391, se sídlem Pepřicova 476/22, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 160 Kč/ m2/rok, za účelem 
provozování střediska volného času dětí a mládeže, 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: 02.09.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0017/19 
Dodatek č. 3 k obchodní Smlouv ě o závodním stravování a Smlouva o zpracování 
osobní ch údaj ů (GDPR) k obchodní Smlouv ě o závodním stravování č. 16/g/011/10/01 
s Edenred CZ s.r.o. se sídlem Pernerova 691/42, 186  00 Praha 8, IČ: 24745391 
  
Usnesení číslo: 1396/RMOb-JIH/1822/24 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s uzavřením Dodateku č. 3 k obchodní Smlouvě o závodním stravování č. 16/g/011/10/01 
s Edenred CZ s.r.o. se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČ: 24745391 

  
2) souhlasí 
  

s uzavřením  Smlouvy o zpracování osobních údajů (GDPR) k obchodní Smlouvě o závodním
stravování č. 16/g/011/10/01 s Edenred CZ s.r.o. se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, 
IČ: 24745391 dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0038/19 
Zateplení obvodového plášt ě, půdy, sklep ů a oprava st řechy Smirnovova 1, Ostrava-
Zábřeh - dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 1397/RMOb-JIH/1822/24 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0317/2019/INV ze dne 28.03.2019 
na veřejnou zakázku “Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Smirnovova 
1, Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, 736 01 
Havířov, IČO: 05510775. Dodatkem č. 2 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku 
46 735,80 Kč bez DPH na  2 049 648,95 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto 
zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných 
k dokončení této zakázky. Termín realizace díla se prodlužuje o 3 kalendářní dny 
na 103 kalendářní dny 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 2 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 23.08.2019
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0042/19 
Uzavření smlouvy na odb ěr vody pro Nám ěstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor, Ostrava-
Hrabůvka, informa ční centrum 
  
Usnesení číslo: 1398/RMOb-JIH/1822/24 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy na dodávku vody se společností OVaK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 45193673 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Smlouvy na dodávku 
vody 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 22.08.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0043/19 
Zateplení obvodového plášt ě, půdy, sklep ů a oprava st řechy Abramovova 14, Ostrava-
Zábřeh - dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 1399/RMOb-JIH/1822/24 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0317/2019/INV ze dne 28.03.2019 
na veřejnou zakázku “Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Smirnovova 
1, Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, 736 01 
Havířov, IČO: 05510775. Dodatkem č. 2 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku 
57 072,13 Kč bez DPH na  2 324 340,38 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto 
zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných 
k dokončení této zakázky. Termín realizace díla se prodlužuje o 3 kalendářní dny na 
123 kalendářních dnů 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 2 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 23.08.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 36/56 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0044/19 
Uzavření smlouvy na odb ěr vody pro Nám ěstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor, Ostrava-
Hrabůvka, pítko 
  
Usnesení číslo: 1400/RMOb-JIH/1822/24 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy na dodávku vody se společností OVaK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 45193673 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Smlouvy na dodávku 
vody 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 22.08.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0045/19 
Uzavření smlouvy na odb ěr vody pro Nám ěstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor, Ostrava-
Hrabůvka, závlaha 
  
Usnesení číslo: 1401/RMOb-JIH/1822/24 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy na dodávku vody se společností OVaK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 45193673 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Smlouvy na dodávku 

vody 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 22.08.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0200/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  40.19 
„Oprava sociálního za řízení v budov ě A v objektu Volgogradská 32A, Ostrava-Záb řeh“  
  
Usnesení číslo: 1402/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

k usnesení č. 1205/RMOb-JIH/1822/22 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 40.19 „Oprava sociálního zařízení v budově A 
v objektu Volgogradská 32A, Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO: 26826411, za nabídkovou cenu 417 754,70 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
40 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 40.19 
„Oprava sociálního zařízení v budově A v objektu Volgogradská 32A, Ostrava-Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 19.08.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce VZ 40.19 „Oprava sociálního zařízení v budově A v objektu Volgogradská 32A, 
Ostrava-Zábřeh“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0201/19 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 1403/RMOb-JIH/1822/24 

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 
k usnesení č. 1311/RMOb-JIH/1822/23 
  
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 
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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: 
- Davida Pawlase, U Závor 592/1, 736 01 Havířov - Šumbark, IČO: 73051161 (žádost o účast 
č. 43) 

  
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: 
- Romana Przeczka, Prachatická 181/100, 735 64 Havířov - Dolní Suchá, IČO: 46121587 
(žádost o účast č. 42) 
- Davida Pawlase, U Závor 592/1, 736 01 Havířov - Šumbark, IČO: 73051161 (žádost o účast 
č. 44) 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0205/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  68.19 
„Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatel ů 27” 
  
Usnesení číslo: 1404/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

k usnesení č. 1200/RMOb-JIH/1822/22 
  
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 68.19 „Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 
27” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- S-O-D Holding s.r.o., Petřvald u Karviné, Podlesní 1827, PSČ 73541, IČO: 26830272, za 
nabídkovou cenu 1 818 043,04 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 140 kalendářních dnů od 
zahájení díla 
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a jako druhým v pořadí 

- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, Varšavská 1572/95, Hulváky, 709 00 Ostrava 
IČO: 00031488, za nabídkovou cenu 1 941 768,82 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
154 kalendářních dnů od zahájení díla  

2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 68.19 
„Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 22.08.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 68.19 
„Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 02.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0207/19 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (po dlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav ve 
volných bytech ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 1405/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí 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 ignorování žádostí o účast 
v E-ZAK u již zařazeného níže uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního 
systému na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 10.16 Dynamický nákupní 
systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava -
Jih”, a to: 
- Davida Pawlase, U Závor 592/1, 736 01 Havířov - Šumbark, IČO: 73051161 (žádost o účast 
č. 42 a 43) 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0208/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 70.19 
„Tonery originál 2019“ 
  
Usnesení číslo: 1406/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 70.19 
„Tonery originál 2019“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad 
pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a 
jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným 
v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
členové: 
1. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

náhradníci členů: 
1. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- hodnotící komisi 
členové: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 

náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky VZ 70.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
rámcové kupní smlouvy u této veřejné zakázky 

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



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0209/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 73.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Zateplení obvodového plá ště, střechy a strop ů sklepních 
prostor, oprava st řechy a vým ěna oken bytových dom ů Fr. Formana 55, 57, Ostrava-
Dubina” 
  
Usnesení číslo: 1407/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 73.19 Zpracování projektové dokumentace 
na „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna 
oken bytových domů Fr. Formana 55, 57, Ostrava-Dubina” 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. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 
4. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
  

3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 73.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.11.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0211/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
80.19 „3 beachvolejbalová h řišt ě, Ostrava-Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 1408/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce VZ 80.19 „3 beachvolejbalová hřiště, 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 obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Tereza Pustelníková DiS., odbor investiční 
2. Ing. Pavel Hrstka, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního   
3. Ing. Pavel Hrstka, odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 80.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.10.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0212/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
83.19 „H řišt ě v dolíku, Ostrava-Výškovice” 
  
Usnesení číslo: 1409/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce VZ 83.19 „Hřiště v dolíku, Ostrava-Výškovice” 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. Ing. Eva Kurková, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního   
3. Ing. Eva Kurková, odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 83.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.10.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0213/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
82.19 „Prima h řišt ě pro mí čové hry, ul. B řustkova“ 
  
Usnesení číslo: 1410/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce VZ 82.19 „Prima hřiště pro míčové hry, ul. Břustkova“ 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. Drahomíra Pflegrová, 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 
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 82.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

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



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0215/19 
Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
78.19 „Renovace kašny p řed poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1411/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

k usnesení č. 1319/RMOb-JIH/1822/23 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce VZ 78.19 „Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-
Hrabůvka“ z důvodu, že zadavatel nepřijal na základě výzvy k podání nabídek do konce lhůty 
pro podání nabídek žádnou nabídku 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a 
související se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 78.19 
„Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0217/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
77.19 „Sáňkovací kopec, plocha mezi ul. P. Lumumby a Kosmonau tů” 
  
Usnesení číslo: 1412/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce VZ 77.19 „Sáňkovací kopec, plocha mezi ul. P. Lumumby a Kosmonautů” 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 doplněním 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Tereza Pustelníková DiS., odbor investiční 
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního   
3. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Eva Kurková, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ 77.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 10.10.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0218/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
84.19 „Vým ěna podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 1413/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce VZ 84.19 „Výměna podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh“ dle ust. § 27 
v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Tereza Pustelníková DiS., odbor investiční 
2. Ivana Čihánková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

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

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

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 84.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.10.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0214/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 69.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Za teplení obvodového plášt ě, střechy a strop ů sklepních 
prostor, reko. st řechy a balkon ů bytových dom ů ul. Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 
3022/11 Ostrava-B ělský Les” 
  
Usnesení číslo: 1414/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 69.19 Zpracování projektové dokumentace 
na „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, reko. střechy a balkonů 
bytových domů ul. Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-Bělský Les” dle § 25 
v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn 
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2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. 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. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 
4. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
  

3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 69.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.11.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0210/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 81.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Rekonstrukce tramvajovéh o podchodu Tylova, ul. 
Plzeňská, Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1415/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 81.19 Zpracování projektové dokumentace 
na „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“ v otevřeném 
zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných 
zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn 
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2) jmenuje 
  

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

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

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 81.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.10.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0219/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
60.19 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. t řídy, parkoviš ť a chodník ů 
na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020 “ 
  
Usnesení číslo: 1416/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

k usnesení č. 1106/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 všech částí nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 60.19 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a 
chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020“ a o uzavření smlouvy 
u všech částí této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem TOMDA EU s.r.o., 
Havlíčkovo náměstí 781/10, 708 00 Ostrava- Poruba, IČO: 28615948, za jednotkové 
nabídkové ceny uvedené v příloze č. 2 přiloženého návrhu smlouvy 
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2) ukládá 
  

odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem 
na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 60.19 „Zimní údržba místních 
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 
2019/2020“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 06.09.2019
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy u této veřejné zakázky k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 60.19 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků 
na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.10.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0032/19 
Příspěvek na podporu vzd ělávání zastupitel ů městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 1417/RMOb-JIH/1822/24 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu schválit poskytování příspěvku na podporu vzdělávání 
v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva městského obvodu, a to ve výši a 
za obdobných podmínek, jako u zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih a dále za podmínky, že zastupitel bude na vzdělávací akci řádně delegován 
starostou městského obvodu 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0225/19  
Pronájem garáže č. 1 v bytovém dom ě na ul. Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 1418/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  I. o pronájmu garáže č. 1 o výměře 16 m² v bytovém domě č.p. 632, který je součástí pozemku 

p.č. 793/183 v k. ú. Výškovice u Ostravy, adresní místo Výškovická 632/186, Ostrava-
Výškovice ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené do správy městskému obvodu 
Ostrava-Jih,  XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 
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XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX a o uzavření nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem garážování motorového 
vozidla, s výší nájemného 2 500 Kč/měsíc vč. DPH, v rozsahu dle schválené vzorové nájemní 
smlouvy NS 02, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné 
výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy 
II. v případě neuzavření nájemní smlouvy ve stanovené lhůtě, uzavřít nájemní smlouvu v 
rozsahu dle schválené vzorové nájemní smlouvy NS 02 s dalším žadatelem v pořadí dle 
důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.09.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0228/19  
Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava sociálních za řízení v 2.NP v objektu Gur ťjevova 11, 
Ostrava - Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 1419/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag.č. S/0338/2019/OBH ze dne 1.4.2019 
na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Oprava sociálních zařízení v 2.NP v objektu Gurťjevova 
11, Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., IČO 25392077, 
se sídlem Palackého 465/16, 702 00 Ostrava-Přívoz, kterým se mění cena díla z důvodu
méněprací a realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle 
Změnového listu č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 582 118,67 Kč bez DPH dle důvodové 
zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 23.08.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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OBH/RMOb/0227/19  
Dodatek č. 1 k SoD ,,Vým ěna rozvod ů zdravotechniky a oprava sociálních za řízení 
v objektu Tlapákova 17A, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1420/RMOb-JIH/1822/24 

 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag.č. S/0427/2019/OBH ze dne 12.4.2019 
na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních 
zařízení v objektu Tlapákova 17A, Ostrava-Hrabůvka” se zhotovitelem JVAgro Morava s.r.o., 
IČO 26826411, se sídlem Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, kterým se mění 
cena díla z důvodu méněprací a realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla 
v rozsahu dle Změnového listu č. 1 na cenu nejvýše přípustnou  1 478 881,90 Kč bez DPH 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 23.08.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0230/19  
VZ 37.19 - Dodatek č.1 ke smlouv ě o dílo 
  
Usnesení číslo: 1421/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag.č. S/0740/2019/OBH ze dne 16.07.2019 
na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu 
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka - 1. etapa” se zhotovitelem BaP STAVBY a
INTERIÉRY s.r.o., IČ: 25392077 se sídlem Palackého 465/16, 702 00 Ostrava-Přívoz, kterým 
se mění cena díla z důvodu realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla 
v rozsahu dle Změnového listu č.1 za cenu nejvýše přípustnou 821 576,00 Kč bez DPH 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 
ag.č. S/0740/2019/OBH ze dne 16.07.2019 na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Výměna 
PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka - 1. etapa” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.08.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0219/19  
Souhlas s podpachtem části prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul.  Horní 
287/81, O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 1422/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  udělit souhlas s podpachtem části prostoru sloužícího podnikání o výměře 153,35 m2 v objektu 

č. p. 287, který je součástí pozemku p.č. 71/142 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Horní 
287/81, Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy 
městkému obvodu Ostrava-Jih, pro XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX , za účelem 
provozování baru, a to za stejných podmínek a maximálně po dobu trvání smluvního vztahu s 
pachtýřem předmětných prostor spolkem 1. SC Vítkovice z.s., IČO 26588005, se sídlem Řecká 
1473/1, 708 00 Ostrava-Poruba, dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0216/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  28.19 
„Odstran ění podzemní stavby na pozemku p. č. 1237/3, k.ú. Záb řeh nad Odrou“ 
  
Usnesení číslo: 1423/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

k usnesení č. 1323/RMOb-JIH/1822/23 
  
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 28.19 „Odstranění podzemní stavby 
na pozemku p.č. 1237/3, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem ENVIPOINT s.r.o., Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota, IČO: 25375181, 
za nabídkovou cenu 460 929,75 Kč bez DPH, tj. 557 725 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 
35 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 
na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 28.19 „Odstranění 
podzemní stavby na pozemku p.č. 1237/3, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 21.08.2019
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
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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 28.19 „Odstranění podzemní stavby na pozemku p.č. 1237/3, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0018/19  
Změna organiza čního řádu a stanovení po čtu zam ěstnanc ů 
  
Usnesení číslo: 1424/RMOb-JIH/1822/24 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

usnesení č. 1339/RMOb-JIH/1822/23 ze dne 18.07.2019 v části 4, dnem 15.08.2019 

  
2) schvaluje 
  

zřízení jednoho funkčního místa v rámci odboru investičního Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 15, a to s účinností 15.08.2019 

  
3) stanoví 
  

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih na 346 s účinností od 15.08.2019 

  
4) schvaluje 
  

změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih spočívající ve změně Přílohy 
č. 2 dle předloženého návrhu s účinností od 15.08.2019 

  
5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 15.08.2019
 tajemník 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0068/19 
Návrh rozpo čtového opat ření č. 34/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1425/RMOb-JIH/1822/24 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 567 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6129 o 324 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137 o 243 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 15.08.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0232/19  
Udělení výjimky z Organiza čního řádu Ú řadu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1426/RMOb-JIH/1822/24 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) uděluje 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství výjimku z Organizačního řádu Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih v platném znění, a to přílohy č. 3, čl. II., odst. 6.4., bod 13, týkající 
se finančního limitu pro zabezpečení přípravy a realizace veřejné zakázky investičního 
charakteru v hodnotě do 500 tis. Kč bez DPH, a to zvýšením finančního limitu pro zajištění 
výběrového řízení a realizaci dodávky ,,Dodání a instalace sportovního povrchu hrací plochy 
pro Kryté sportoviště Ostrava-Dubina”, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0222/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 86.19 
„Dodání a instalace sportovního povrchu hrací ploch y pro Kryté sportovišt ě Ostrava-
Dubina“ 
  
Usnesení číslo: 1427/RMOb-JIH/1822/24 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 86.19 
„Dodání a instalace sportovního povrchu hrací plochy pro Kryté sportoviště 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 obálek s nabídkami 
členové: 
1. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

náhradníci členů: 
1. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky VZ 86.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
kupní smlouvy u této veřejné zakázky 

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

 
 


