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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 24.07.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

3032/RMObM-JIH/1822/25 OFR/RMOb/00
58/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 30/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3033/RMObM-JIH/1822/25 OSK/RMOb/01
73/20 

Dodatek č. 1 - VZ 23.20 – Stavba „Oprava podlahy  
v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - 
Hrabůvka” 

3034/RMObM-JIH/1822/25 OSK/RMOb/01
74/20 

Provoz Mateřské školy Mozartova 

3035/RMObM-JIH/1822/25 OSK/RMOb/01
77/20 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvkové organizace 

3036/RMObM-JIH/1822/25 ODK/RMOb/00
45/20 

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

3037/RMObM-JIH/1822/25 OBH/RMOb/01
80/20 

Pronájem náhradního bytu 

3038/RMObM-JIH/1822/25 OBH/RMOb/01
74/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka 

3039/RMObM-JIH/1822/25 OBH/RMOb/01
77/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ul. Velflíkova 385/14, 
Ostrava-Hrabůvka 

3040/RMObM-JIH/1822/25 INV/RMOb/003
5/20 

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, 
Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben, 
dodatek  č. 3 

3041/RMObM-JIH/1822/25 INV/RMOb/003
6/20 

Dodatek č. 4 na VZ 57.19 Vybudování kanceláří 
a bufetu v 1 NP budovy B 

3042/RMObM-JIH/1822/25 OVZ/RMOb/01
42/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 35.20 „Oprava 
elektroinstalace ve společných prostorách bytových 
domů na ul. Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

3043/RMObM-JIH/1822/25 OVZ/RMOb/01
43/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 36.20 „Rekonstrukce hřiště 
při ZŠ Dvorského, Ostrava - Bělský Les; 
víceúčelové hřiště“ 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0058/20 
Návrh rozpočtového opatření č. 30/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3032/RMObM-JIH/1822/25 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, kterým se: 

- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 351 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 1 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5171 o 1 351 tis. Kč 
  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 03.08.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0173/20 
Dodatek č. 1 - VZ 23.20 – Stavba „Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, 
Ostrava - Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 3033/RMObM-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. agendové S/0538/2020/OŠK ze dne 17.06.2020 
se zhotovitelem BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava -
Michálkovice, IČO 25392077 na akci VZ 23.20 – Stavba „Oprava podlahy v jídelně 
ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka“. Na základě předložených dokladů, kterými 
se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 1 116 271,44 Kč 
bez DPH na částku 3 607 294,66 Kč bez DPH 

2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 31.07.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0174/20 
Provoz Mateřské školy Mozartova 
  
Usnesení číslo: 3034/RMObM-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provozem mateřské školy Mozartova, která je odloučeným pracovištěm Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, se sídlem 
Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 od 03.08.2020 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0177/20 
Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3035/RMObM-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením, s realizací, s přijetím dotace a s uzavřením smlouvy o partnerství Základní školy 
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, se sídlem Horymírova 2978/100, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978310 do projektu v rámci Fondů EHP 2014-2021 v rámci 
programu Zdraví 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0045/20 
Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy 
se společností Ostravské komunikace, a.s. v souvislosti se zajištěním oprav místních 
komunikací III. a IV. třídy 
  
Usnesení číslo: 3036/RMObM-JIH/1822/25 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

  
2) rozhodla 

  
o uzavření rámcové smlouvy o dílo za účelem oprav povrchů na místních komunikacích 
III. a IV. třídy na území městského obvodu Ostrava-Jih se společností Ostravské komunikace, 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

Strana 5/9 
  

a.s., IČO 25396544, se sídlem Novoveská 1266/75, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, 
dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0180/20 
Pronájem náhradního bytu 
  
Usnesení číslo: 3037/RMObM-JIH/1822/25 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu 
náhradního bytu se společnými nájemci bytu č. 61  nacházejícího se ve 4. nadzemním podlaží 
stavby č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo XXXXX XXXXX, obec Ostrava, 
při stanovení smluvních podmínek uzavření smlouvy o nájmu bytu specifikovaných v Příloze 
č. 1 a dle důvodové zprávy 

Čujkovova XXXXX, 1+1, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX – XXXXXX XXXX, nar. XXXXX, 
Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh a XXXXXX XXX, nar. XXXXXX, 
Čujkovova XXXXX, Ostrava-Zábřeh 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0174/20 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Velflíkova 385/14, 
Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3038/RMObM-JIH/1822/25 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout prostor sloužící podnikání o stávající celkové výměře 115,48 m2 ve III. NP objektu 
č.p. 385, stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p.č.st. 340, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, spolku PRAPOS, z.s., 
IČO 27011283, se sídlem Pavlovova 1625/65, Zábřeh, 700 30 Ostrava, a uzavřít nájemní 
smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 
100 Kč/m²/rok po dobu 2 měsíců ode dne účinnosti smlouvy a následně ve výši 500 Kč/m²/rok 
za plochu o výměře 57,72 m², za účelem užívání jako kancelářské prostory, ve výši 
100 Kč/m²/rok po dobu 2 měsíců ode dne účinnosti smlouvy a následně ve výši 250 Kč/m²/rok 
za společné prostory (chodba, WC, denní místnost) o výměře 38,56 m² a ve výši 100 Kč/m²/rok 
za podíl na přístupové komunikaci (schodiště) o výměře 19,2 m², a to za podmínky uzavření 
nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní 
smlouvy v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 
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2) 

 

ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.08.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0177/20 
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3039/RMObM-JIH/1822/25 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání ve II. NP objektu č.p. 385, stavba 
občanského vybavení, který je součástí pozemku p.č.st. 340, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 1 000 Kč/m²/rok za plochu o výměře 
99,81 m² za účelem užívání jako kancelářské prostory (kanceláře lze pronajmout jednotlivě), 
s minimální výší nájemného 500 Kč/m²/rok za společné prostory (chodba, WC, denní místnost) 
o výměře 60,83 m², a s minimální výší nájemného 100 Kč/m²/rok na podílu na přístupové 
komunikaci (schodiště) z celkové výměry 54,90 m², dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0035/20 
Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben, 
dodatek č. 3 
  
Usnesení číslo: 3040/RMObM-JIH/1822/25 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0764/2019/INV ze dne 18.09.2019 
na veřejnou zakázku “Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu 
učeben” se zhotovitelem MILIMEX S.A., odštěpný závod, zahraniční právnické osoby 
MILIMEX Spółka Akcyjna, Horní 1642/55a, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 29454379. 
Dodatkem č. 3 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku 107 962,86 Kč bez DPH 
na 7 194 864,94 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace 
nezbytných dodatečných prací nad rámec smlouvy o dílo nutných k dokončení této zakázky 
a prodloužení termínu realizace o 8 kalendářních dnů na 128 kalendářních dnů 
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2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 3 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 07.08.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0036/20 
Dodatek č. 4 na VZ 57.19 Vybudování kanceláří a bufetu v 1 NP budovy B 
  
Usnesení číslo: 3041/RMObM-JIH/1822/25 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0709/2019/INV ze dne 29.07.2019 
se zhotovitelem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO: 26826411 na realizaci VZ 57.19 na stavbu „Vybudování kanceláří a bufetu v 1 NP
budovy B” v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu 
díla, a to z důvodu dodatečných prací. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje 
položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena díla 3 859 238,88 Kč bez DPH 
na tuto zakázku o částku 69 698,60 Kč bez DPH na částku 3 928 937,48 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 4 
ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0709/2019/INV na realizaci VZ 57.19 na stavbu „Vybudování 
kanceláří a bufetu v 1 NP budovy B” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 14.08.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0142/20 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 35.20 „Oprava 
elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů na ul. Jubilejní 26, 28, 30, 
Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 3042/RMObM-JIH/1822/25 

OVZ 

k usnesení č. 2876/RMOb-JIH/1822/50 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu k veřejné zakázce na stavební práce VZ 35.20 „Oprava elektroinstalace 
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ve společných prostorách bytových domů na ul. Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 
o vyloučení účastníka KAMIT - SYSTEM s.r.o., Michálkovická 1859/226, Slezská Ostrava, 
710 00 Ostrava, IČO: 04393040, z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) 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 35.20 „Oprava elektroinstalace ve společných prostorách 
bytových domů na ul. Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo 
s vybraným dodavatelem MD Služby Morava, s.r.o., Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 
Ostrava, IČO: 05437334, za nabídkovou cenu 520 000 Kč bez DPH, a s lhůtou realizace 
40 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 35.20 „Oprava elektroinstalace 
ve společných prostorách bytových domů na ul. Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 35.20 „Oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů na ul. Jubilejní 26, 
28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.08.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0143/20 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 36.20 
„Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava - Bělský Les; víceúčelové hřiště“ 
  
Usnesení číslo: 3043/RMObM-JIH/1822/25 

OVZ 

k usnesení č. 2875/RMOb-JIH/1822/50 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

Strana 9/9 
  

tohoto materiálu k veřejné zakázce na stavební práce VZ 36.20 „Rekonstrukce hřiště 
při ZŠ Dvorského, Ostrava - Bělský Les; víceúčelové hřiště“ o vyloučení účastníka: 
- STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 25864092, a
- sport cité + s.r.o., Bílovice č.p. 519, 687 12 Bílovice, IČO: 04929845, 
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) 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 36.20 „Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava - Bělský 
Les; víceúčelové hřiště“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem VYSSPA Sports 
Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí, IČO: 27967638, 
za nabídkovou cenu 3 630 278,21 Kč bez DPH, a s lhůtou realizace 45 kalendářních dnů 
od zahájení díla 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 36.20 „Rekonstrukce hřiště 
při ZŠ Dvorského, Ostrava - Bělský Les; víceúčelové hřiště“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 36.20 „Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava - Bělský Les; víceúčelové hřiště“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.08.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 


