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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 22.08.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

1428/RMOb-JIH/1822/25 OFR/RMOb/00
72/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 35/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1429/RMOb-JIH/1822/25 OFR/RMOb/00
73/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 36/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1430/RMOb-JIH/1822/25 OFR/RMOb/00
71/19 

Informace o aktualizaci rozpočtů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30.06.2019 

1431/RMOb-JIH/1822/25 OFR/RMOb/00
70/19 

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-
Jih za období leden - červen 2019 

1432/RMOb-JIH/1822/25 OFR/RMOb/00
74/19 

Návrh na uzavření Pojistné smlouvy č. 43806735- 
59 - Pojištění jednorázových akcí s Českou 
pojišťovnou a.s. 

1433/RMOb-JIH/1822/25 OFR/RMOb/00
69/19 

Návrh na schválení Statutu sociálního fondu 

1434/RMOb-JIH/1822/25 SOC/RMOb/00
36/19 

Žádost o finanční dar 

1435/RMOb-JIH/1822/25 SOC/RMOb/00
37/19 

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

1436/RMOb-JIH/1822/25 ODK/RMOb/00
49/19 

Přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu 
hrobových míst za období leden - červen 2019 

1437/RMOb-JIH/1822/25 ODK/RMOb/00
50/19 

Přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti 
s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné 
hodnoty, jehož souhrnná hodnota nepřesáhla částku 
20 000 Kč, za období leden - červen 2019 

1438/RMOb-JIH/1822/25 ODK/RMOb/00
52/19 

Záměr na pronájem části vývěsní skříňky umístěné 
na veřejném pohřebišti na ul. U Studia v Ostravě-
Zábřehu 

1439/RMOb-JIH/1822/25 OSK/RMOb/02
20/19 

Poskytnutí individuální účelové dotace na dostavbu 
tréninkového hřiště s umělým povrchem III. etapa - 
dokončení: část 1. sanace - 2019 /oplocení, terénní 
úpravy/ a část 2. - finální položení umělého 
trávníku 2020, FC Ostrava - Jih, zapsaný spolek 

1440/RMOb-JIH/1822/25 OSK/RMOb/02
21/19 

Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové 
organizace 

1441/RMOb-JIH/1822/25 OSK/RMOb/02
22/19 

Souhlas s uzavřením smlouvy příspěvkovým 
organizacím v projektu “Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve městě Ostrava III” 

1442/RMOb-JIH/1822/25 OSK/RMOb/02
23/19 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci 
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1443/RMOb-JIH/1822/25 OSK/RMOb/02
24/19 

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-
Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace 
do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

1444/RMOb-JIH/1822/25 OSK/RMOb/02
25/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové 
organizace do projektu financovaného z rozpočtu 
MŠMT 

1445/RMOb-JIH/1822/25 OSK/RMOb/02
26/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizace 

1446/RMOb-JIH/1822/25 OSK/RMOb/02
27/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 

1447/RMOb-JIH/1822/25 OSK/RMOb/02
28/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové 
organizace 

1448/RMOb-JIH/1822/25 OSK/RMOb/02
29/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 
příspěvkových organizací 

1449/RMOb-JIH/1822/25 OSR/RMOb/00
18/19 

Souhlas s podáním žádosti o příspěvek z programu 
Bezpečnost pro projekt “Rekonstrukce ulice 
Mjr. Nováka” 

1450/RMOb-JIH/1822/25 OBH/RMOb/01
92/19 

Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu 
bytu po zániku práva k nájmu bytu 

1451/RMOb-JIH/1822/25 OBH/RMOb/02
02/19 

Žádost o slevu z nájmu části nemovité věci 
M. Fialy 248/1, Ostrava-Dubina 

1452/RMOb-JIH/1822/25 OBH/RMOb/02
09/19 

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

1453/RMOb-JIH/1822/25 OBH/RMOb/02
24/19 

Žádost o revokaci části usnesení RMOb 
č. 0525/RMOb-JIH/1822/11 ze dne 14.03.2019 

1454/RMOb-JIH/1822/25 OBH/RMOb/02
29/19 

Vzorový dodatek ke smlouvám o nájmu bytů 
neobsahujícím smluvní ujednání o zvyšování 
nájemného 

1455/RMOb-JIH/1822/25 OBH/RMOb/02
31/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní 
nájemné 

1456/RMOb-JIH/1822/25 OBH/RMOb/02
33/19 

Výpověď pachtovní smlouvy prostoru v objektu 
na ul. Svazácká 3161/1d, O.-Zábřeh 

1457/RMOb-JIH/1822/25 OBH/RMOb/02
35/19 

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti 
v objektu na ul. Čujkovova 3161/40a, O.-Zábřeh 

1458/RMOb-JIH/1822/25 OBH/RMOb/02
37/19 

Žádost nájemce bytu o udělení souhlasu 
pronajímatele k ubytování cizince 

1459/RMOb-JIH/1822/25 OBH/RMOb/02
38/19 

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

1460/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/02
72/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Horní 

1461/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/02
76/19 

Záměr na pronájem a prodej částí pozemků v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Koncová 
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1462/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/02
94/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Kosmonautů, Jandova, Za Školou 
a Svazácká 

1463/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/03
10/19 

Záměr na pronájem, záměr prodeje části pozemku 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova 

1464/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/02
96/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Holasova 

1465/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/03
26/19 

Návrh na ukončení smluvních vztahů pozemků 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká 

1466/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/03
33/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. U Hrůbků 

1467/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/03
39/19 

Výpověď Smlouvy o nájmu nemovitosti, Smlouvy 
o právu provést stavbu v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Dolní 

1468/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/03
40/19 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova 

1469/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/03
41/19 

Stanovisko k odejmutí majetku v k. ú. Skalice 
u Frýdku-Místku 

1470/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/03
42/19 

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
náměstí SNP 

1471/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/03
43/19 

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

1472/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/03
44/19 

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

1473/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/03
46/19 

Odejmutí nemovitých věcí ze svěření příspěvkové 
organizaci 

1474/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/03
47/19 

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

1475/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/03
49/19 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbě chatky v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita Při Hůře 

1476/RMOb-JIH/1822/25 OMJ/RMOb/03
50/19 

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

1477/RMOb-JIH/1822/25 OVZ/RMOb/02
20/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na dodávky) - VZ 76.19 „Nákup průmyslových 
myček“ 

1478/RMOb-JIH/1822/25 OVZ/RMOb/02
21/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 79.19 „Zateplení 
objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka” 

1479/RMOb-JIH/1822/25 OVZ/RMOb/02
23/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 85.19 „Provádění 
stavebních prací v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

1480/RMOb-JIH/1822/25 INV/RMOb/004
8/19 

Dodatek k SoD č. 1 - Strukturovaná kabeláž 
budovy “B” 
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1481/RMOb-JIH/1822/25 INV/RMOb/005
0/19 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, 
Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 2 

1482/RMOb-JIH/1822/25 OVZ/RMOb/02
25/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - 
VZ 79.19 „Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, 
Ostrava-Hrabůvka“ 

1483/RMOb-JIH/1822/25 OVZ/RMOb/02
26/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - 
VZ 66.19 „Zateplení objektu a oprava zahradních 
teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava – Hrabůvka“ 

1484/RMOb-JIH/1822/25 OVZ/RMOb/02
27/19 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 74.19 „Výměna 
oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

1485/RMOb-JIH/1822/25 OVZ/RMOb/02
28/19 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 75.19 „Oprava 
nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 

1486/RMOb-JIH/1822/25 OSK/RMOb/02
17/19 

Změna platové třídy a příplatku za vedení 
ředitelkám mateřských škol zřízených Městským 
obvodem Ostrava-Jih 

1487/RMOb-JIH/1822/25 OFR/RMOb/00
75/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 37/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1488/RMOb-JIH/1822/25 OSK/RMOb/02
30/19 

Souhlas s uzavřením smluv Základní škole 
a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizaci 

1489/RMOb-JIH/1822/25 OVZ/RMOb/02
06/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 50.19 
Zpracování projektové dokumentace na „Náměstí 
Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, Ostrava-
Hrabůvka“ 

1490/RMOb-JIH/1822/25 OVZ/RMOb/02
29/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce) - VZ 62.19 „Oprava 
elektroinstalace společných a sklepních prostor, 
dodání domácích telefonů a vymalování chodeb“ 

1491/RMOb-JIH/1822/25 OVZ/RMOb/02
24/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 
71.19 „Vybavení zahrady MŠ I. Herrmanna“ 

1492/RMOb-JIH/1822/25 OPVO/RMOb/0
033/19 

Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 
05.09.2019 

1493/RMOb-JIH/1822/25 ODK/RMOb/00
51/19 

Návrh na udělení výjimky z Podmínek pro 
povolování vyhrazených parkovacích míst - lokalita 
ul. Provaznická 

1494/RMOb-JIH/1822/25 OBH/RMOb/02
40/19 

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

1495/RMOb-JIH/1822/25 OBH/RMOb/02
44/19 

Společné podání nájemců bytů v bytovém domě 
na ul. Abramovova 1588/10 v Ostravě-Zábřehu 
ze dne 14.08.2019 
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Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato : 
  

Materiál 
  

Název 

 OMJ/RMOb/03
48/19 

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

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název 

 INV/RMOb/004
9/19 

Tisková oprava usnesení č. 1399/RMOb-
JIH/1822/24, ze dne 8.8.2019, bod 1) rozhodla 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0072/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 35/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1428/RMOb-JIH/1822/25 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

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

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 40 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 4, § 6320, pol. 5163 o 40 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 23 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3xxx, pol. 52xx o 23 tis. Kč 

c) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 333 o 80 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 333, ORG 354 o 80 tis. Kč 

d) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, UZ 34070 o 40 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 34070, ORG 365 o 40 tis. Kč 

e) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 6402, pol. 2229, UZ 120x13014, ORG dle bodu e) důvodové 
zprávy předloženého materiálu o 1 040 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5366, UZ 120x13014 o 1 040 tis. Kč 
- sníží neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 120x13014 o 299 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 120x13014, ORG dle bodu e) důvodové 
zprávy předloženého materiálu o 299 tis. Kč 

f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6111, ORG 224 o 330 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 612x, ORG 224 o 330 tis. Kč 

 

g) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400251000000 o 13 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400230000000 o 13 tis. Kč 

h) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400144000000 o 242 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 0400292000000 o 242 tis. Kč 
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i) 
- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR na pol. 4216, UZ 106515974 o 2 259 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 259 tis. Kč 

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 29.08.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0073/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 36/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1429/RMOb-JIH/1822/25 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit rozpočtové opatření č. 36/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih, kterým se: 

- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § xxxx, pol. 6121, ORG dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 20 156 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400145000000 o 13 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 6 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 656 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh rozpočtových opatření č. 36/2019 
zastupitelstvu městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 05.09.2019
 místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0071/19 
Informace o aktualizaci rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30.06.2019 
  
Usnesení číslo: 1430/RMOb-JIH/1822/25 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 

  
informaci o aktualizaci rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) ke dni 30.06.2019 příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

  
 (zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0070/19 
Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - červen 2019 
  
Usnesení číslo: 1431/RMOb-JIH/1822/25 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - červen 2019 

  
2) bere na vědomí 

  
rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2019 
do 30.06.2019, uvedená v tabulce č. 11 Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí 

a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - červen 2019 

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

  
4) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit Zprávu o hospodaření městského obvodu 
Ostrava-Jih za období leden - červen 2019 zastupitelstvu městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 05.09.2019
 místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0074/19 
Návrh na uzavření Pojistné smlouvy č. 43806735-59 - Pojištění jednorázových akcí 
s Českou pojišťovnou a.s. 
  
Usnesení číslo: 1432/RMOb-JIH/1822/25 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

Strana 10/43 
  

1) rozhodla 

  
uzavřít Pojistnou smlouvu č. 43806735-59 na jednorázové pojištění akce Road Circus 2019 
mezi městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451 a Českou 
pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČO 45272956 ve znění přílohy č. 1 
tohoto materiálu 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 13.09.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0069/19 
Návrh na schválení Statutu sociálního fondu 
  
Usnesení číslo: 1433/RMOb-JIH/1822/25 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu 

a) zrušit Statut sociálního fondu schválený zastupitelstvem městského obvodu dne 20.02.2003 
usnesením č. 69/M včetně schválené úpravy ze dne 17.06.2004 usnesením č. 0274/12, ze dne 
27.04.2006 usnesením č. 0780/22 a ze dne 26.02.2009 usnesením č. 0721/15 

s účinností ke dni 30.09.2019 

b) schválit Statut sociálního fondu městského obvodu Ostrava-Jih ve znění přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 05.09.2019
 Místostarosta 

 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0036/19 
Žádost o finanční dar 
  
Usnesení číslo: 1434/RMOb-JIH/1822/25 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih neposkytnout finanční dar pobočnému spolku 
Podané ruce - osobní asistence, se sídlem Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČO 70632596 
ve výši 20 000 Kč na částečnou úhradu provozních nákladů 

  
 (zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0037/19 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 1435/RMOb-JIH/1822/25 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 

Odborářská 72, 0+2, I. kat., č. b. 20 

XXXXX XXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
  

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0049/19 
Přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst za období leden –
červen 2019 
  
Usnesení číslo: 1436/RMOb-JIH/1822/25 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-
Zábřehu za období leden - červen 2019, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0050/19 
Přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem 
nepatrné hodnoty, jehož souhrnná hodnota nepřesáhla částku 20 000 Kč, za období 
leden - červen 2019 
  
Usnesení číslo: 1437/RMOb-JIH/1822/25 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné 
hodnoty, jehož souhrnná hodnota nepřesáhla částku 20 000 Kč, za období leden - červen 2019, 
dle předloženého materiálu a jeho přílohy 
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 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0052/19 
Záměr na pronájem části vývěsní skříňky umístěné na veřejném pohřebišti 
na ul. U Studia v Ostravě-Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 1438/RMOb-JIH/1822/25 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části vývěsní skříňky umístěné na veřejném pohřebišti na ul. U Studia 
v Ostravě-Zábřehu, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0220/19 
Poskytnutí individuální účelové dotace na dostavbu tréninkového hřiště s umělým 
povrchem III. etapa - dokončení: část 1. sanace - 2019 /oplocení, terénní úpravy/ 
a část 2. - finální položení umělého trávníku 2020, FC Ostrava - Jih, zapsaný spolek 
  
Usnesení číslo: 1439/RMOb-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční 
podpory - individuální účelové dotace FC OSTRAVA - JIH, zapsanému spolku, 
Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 703 12 966, na projekt “Dostavba 
tréninkového hřiště s umělým povrchem III. etapa - dokončení: část 1. sanace - 2019 /oplocení, 
terénní úpravy/ a část 2. - finální položení umělého trávníku 2020” ve výši 280 000 Kč 
a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek, Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30 Ostrava-Jih, 
IČO 703 12 966, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0221/19 
Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1440/RMOb-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu a úplné znění zřizovací listiny 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0222/19 
Souhlas s uzavřením smlouvy příspěvkovým organizacím v projektu “Rozvoj rovného 
přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III” 
  
Usnesení číslo: 1441/RMOb-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s uzavřením partnerské smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a níže uvedenými 
příspěvkovými organizacemi zapojenými do projektu “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 
ve městě Ostrava III”, dle důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace, se sídlem 
F. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70944661 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, 
se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, se sídlem 
Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, 
se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace, 
se sídlem Kosmonautů 2215/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631760 

- Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, se sídlem Srbská 
450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace, 
se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631786 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0223/19 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 1442/RMOb-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru ve výši 81 446 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace se sídlem Volgogradská 2600/6B,  
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700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 
dle důvodové zprávy 

  
 zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0224/19 
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 1443/RMOb-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, 
se sídlem Provaznická  831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310 do projektu v rámci 
dotačního programu OP VVV MŠMT, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0225/19 
Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 1444/RMOb-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové 
organizace, se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 do projektu 
v rámci dotačního programu OP VVV MŠMT, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0226/19 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1445/RMOb-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, v celkové hodnotě 394 309,60 Kč dle předloženého 
návrhu 
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2) ukládá 

  
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petra Kalousková, T: 30.09.2019
 předseda likvidační komise 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0227/19 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1446/RMOb-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO 70944687, v celkové hodnotě 296 524,17 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 

  
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Lumír Sedláček, T: 16.10.2019
 předseda likvidační komise 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0228/19 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1447/RMOb-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, 
se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava- Hrabůvka, IČO 73184560, v celkové hodnotě 
523 539,79 Kč, dle upraveného předloženého návrhu 

  
2) ukládá 

  
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Jarmila Krejčová, T: 30.09.2019
 předseda likvidační komise 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0229/19 
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 příspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 1448/RMOb-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu odpisového plánu na rok 2019 

- Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace se sídlem 
Adamusova 1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871, dle důvodové zprávy 

-  Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 
700 30 Ostrava- Hrabůvka, IČO 73184560, dle důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2019 

- Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace se sídlem 
Adamusova 1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871 a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 2 tis. Kč, dle důvodové zprávy 

- Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 
700 30 Ostrava- Hrabůvka, IČO 73184560  a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy 
majetku ve výši 48 tis. Kč, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OSR/RMOb/0018/19 
Souhlas s podáním žádosti o příspěvek z programu Bezpečnost pro projekt 
“Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka” 
  
Usnesení číslo: 1449/RMOb-JIH/1822/25 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním žádosti o příspěvek z programu Bezpečnost ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury pro projekt „Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka“ 

2) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu dle bodu 
1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy z programu Bezpečnost ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury 

 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 15.10.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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3) doporučuje 

  
a) zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout podat žádost o příspěvek z programu 
Bezpečnost ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro projekt „Rekonstrukce ulice 
Mjr. Nováka” 

b) zastupitelstvu městského obvodu schválit financování projektu “Rekonstrukce ulice 
Mjr. Nováka” v roce 2020 ve výši 31 000 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo 
předfinancování ve výši 15 500 tis. Kč a spolufinancování v předpokládané minimální výši 
11 500 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, za podmínky úspěšnosti žádosti 
o příspěvek 

  
4) ukládá 

  
místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu materiál ve věci 
podání žádosti o příspěvek z programu Bezpečnost dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Dohnal, T: 05.09.2019
 Místostarosta 

 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0192/19 
Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 1450/RMOb-JIH/1822/25 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0202/19 
Žádost o slevu z nájmu části nemovité věci M. Fialy 248/1, Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 1451/RMOb-JIH/1822/25 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
žádost na snížení nájemného z uzavřené smlouvy o nájmu části nemovité věci, agend. 
č. S/1369/2017/OBH ze dne 20.12.2017, se společností AP sobol-internet connectivity s.r.o.,  
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se sídlem Štramberská 2878, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 29442443, na bytovém domě 
č. pop. 248 na ul. M. Fialy č. or. 1, Ostrava-Dubina, parc. č. 110/34 v k.ú. Dubina u Ostravy 

  
2) nesouhlasí 

  
se snížením nájemného z uzavřené smlouvy o nájmu části nemovité věci, agend. 
č. S/1369/2017/OBH ze dne 20.12.2017, se společností AP sobol-internet connectivity s.r.o., 
se sídlem Štramberská 2878, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 29442443, na bytovém domě 
č. pop. 248 na ul. M. Fialy č. or. 1, Ostrava-Dubina, parc. č. 110/34 v k.ú. Dubina u Ostravy, 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0209/19 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu 
bytu ze zákona 
  
Usnesení číslo: 1452/RMOb-JIH/1822/25 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o ukončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31.08.2019, 
dle důvodové zprávy 
Horymírova XXXXXXX, 1+3, č. b. XX, XXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, 
Horymírova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh a XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, Horymírova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 01.09.2019, 
dle důvodové zprávy 
Horymírova XXXXXXX 1+3, č. b. XX 
XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXXX, Horymírova XXXXXXX, 
Ostrava-Zábřeh 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0224/19 
Žádost o revokaci části usnesení RMOb č. 0525/RMOb-JIH/1822/11 ze dne 14.03.2019 
  
Usnesení číslo: 1453/RMOb-JIH/1822/25 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
žádost XXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX, 
Ostrava-Zábřeh a XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 
XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh ze dne 12.06.2019 doplněnou dne 04.07.2019 a dne 10.07.2019, 
o revokaci části usnesení rady městského obvodu č. 0525/RMOb-JIH/1822/11 ze dne 
14.03.2019, připojenou v Příloze č. 1 
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2) 

 

trvá 

  
1. na svém předchozím usnesení č. 0525/RMOb-JIH/1822/11 ze dne 14.03.2019, kterým 

rozhodla o podání výpovědi ze společného nájmu bytu č. X nacházejícím se ve 
X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX -
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo XXXXX 
XXXX, obec Ostrava, společným nájemcům bytu XXXXXX XXXXX, nar. XXXX,
Ostrava-Zábřeh a XXXXX XXXXX, nar. XXXXX, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

 
2. na vyklizení bytu ke dni 31.08.2019 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0229/19 
Vzorový dodatek ke smlouvám o nájmu bytů neobsahujícím smluvní ujednání 
o zvyšování nájemného 
  
Usnesení číslo: 1454/RMOb-JIH/1822/25 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
v souladu s ukládací částí usnesení č. 1002/RMOb-JIH/1822/18 ze dne 23.05.2019 vzorový 
dodatek ke smlouvám o nájmu bytů neobsahujícím smluvní ujednání o zvyšování nájemného 
VZOR DOD 04, ve znění přílohy tohoto materiálu, dle důvodové zprávy 

2) zmocňuje 

  
1. vedoucího oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. vedoucího oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor odboru bytového a ostatního 
hospodářství 

k podpisu vzorových dodatků ke smlouvám o nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih neobsahujícím smluvní ujednání 
o zvyšování nájemného VZOR DOD 04, dle tohoto usnesení, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0231/19 
Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné 
  
Usnesení číslo: 1455/RMOb-JIH/1822/25 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

1. Jubilejní 313/52, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 1 - XXXXXX XXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX a XXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

2. Jubilejní 492/68, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 6 - XXXXXXXX XXXXXXX  nar. 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

3. Mládeže 495/11, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1 - XXXXXXXX XXXXX  nar. 
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX 

4. Výškovická 631/184, Ostrava-Výškovice, 1+3, standard, č. b. 3 - XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

5. Vlasty Vlasákové 967/4, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 13 - XXXXXXXXXX 
XXXXX nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

6. Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 28 - XXXXX XXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

7. Abramovova 1591/16, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 7 - XXXXXXXXX XXXXXX 
nar. XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

8. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 32 - XXXXXXX XXXXX nar. 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

9. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 41 - XXXXXX XXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

10. Čujkovova 1712/15, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 4 - XXXXXXX XXXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

11. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 69 - XXXXXXX XXXXX nar. 
XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

12. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 57 - XXXXXXX 
XXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 

13. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 74 - XXXXXXXXX XXXXXXX 
nar. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

14. Rodimcevova 2178/18, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 7 - XXXXX XXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

15. Svornosti 2298/37, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 11 - XXXXXXXX XXXXXXX 
nar. XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 



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 21/43 
  

16. Svornosti 2320/16, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 7 - XXXXX XXXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

17. Volgogradská 2393/117, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 9 - XXXXXXXX XXXXXX 
nar. XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

18. Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 55 - XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

19. Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 59 - XXXXXXXX XXXXXXX 
nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

20. Abramovova 1588/10, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 4 - XXXXX XXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

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

 
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0233/19 
Výpověď pachtovní smlouvy prostoru v objektu na ul. Svazácká 3161/1d, O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1456/RMOb-JIH/1822/25 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vypovědět společnosti Startronic - luna s.r.o., IČO 27846741, se sídlem Truhlářská 710/2a, 
Ostrava-Kunčice, pachtovní smlouvu č. 46/032/134/14 (ag.č. 14/952/OBH) ze dne 30.09.2014, 
na pacht prostoru sloužícího podnikání o výměře 452,50 m2 v objektu č. p. 3161, který 
je součástí pozemku p.č.st. 6488 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Svazácká 3161/1d, 
Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému 
obvodu Ostrava-Jih, dle sjednaných podmínek a učinit kroky k vyklizení prostoru, 
dle důvodové zprávy 

2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 16.09.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0235/19 
Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti v objektu na ul. Čujkovova 3161/40a, 
O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1457/RMOb-JIH/1822/25 

OBH 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Spirála o.p.s., IČO 29451731, se sídlem 
A. Poledníka 1/2, Ostrava-Dubina, v prostoru sloužícím podnikání objektu č. p. 3165, který 
je součástí pozemku p.č.st. 6495 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 3165/40a, 
Ostrava-Zábřeh,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném do správy městskému 
obvodu Ostrava-Jih, vypůjčeném na základě smlouvy o výpůjčce č. 17/014/361/11 
(ag. č. 11/419/OMJ) ze dne 11.05.2011, ve znění dodatků, a to po dobu trvání smluvního 
vztahu společnosti k předmětnému prostoru, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0237/19 
Žádost nájemce bytu o udělení souhlasu pronajímatele k ubytování cizince 
  
Usnesení číslo: 1458/RMOb-JIH/1822/25 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, o udělení souhlasu pronajímatele k ubytování cizince v obecní 
bytové jednotce č. XX nacházející se ve XX nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která 
je součástí pozemku parc.č.st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh 
nad Odrou, adresní místo XXXXXXXXX XXXXX, obec Ostrava, jeho nájemci XXXXXXX 
XXXXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX, pro cizince XXXXX XXXX 
XXXX, nar. XXXXXX, bytem  XXXXXX XXX, XXXX, státní příslušnost XXXXXXX 
XXXXX, a to na dobu určitou s účinností od 22.08.2019 do 21.08.2020, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0238/19 
Žádost o povolení stavebních úprav v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1459/RMOb-JIH/1822/25 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o vydání souhlasu s provedením stavebních úprav charakteru technického zhodnocení 
a změnou účelu užívání 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 Billiard Club Ostrava, z.s., IČO 13643720, se sídlem 
U Sokolovny 786/2A, Ostrava-Petřkovice, zastoupenému Mojmírem Dunajem, předsedou 
spolku, dle důvodové zprávy  

2) schvaluje 

  
udělení souhlasu k odpisování skutečně vynaložených nákladů spojených se stavebními 
pracemi charakteru technického zhodnocení v účetnictví nájemce Billiard Clubu, z.s., 
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IČO 13643720, se sídlem U Sokolovny 786/2A, Ostrava-Petřkovice, zastoupeného Mojmírem 
Dunajem, předsedou spolku, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0272/19 
Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 1460/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku parc. č. 266 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, v k. ú. Dubina 
u Ostravy, za účelem umístění totemu pohonných hmot, společnosti AUTOMONT CSW, 
spol. s r.o., IČO: 41034511, se sídlem Horní 3023/122, Bělský Les, 700 30 Ostrava, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 9 000 Kč + zákonná sazba 
DPH a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 materiálu s úhradou za bezesmluvní 
užívání pozemku od 01.09.2016 ve výši 9 000 Kč + zákonná sazba DPH za rok 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0276/19 
Záměr na pronájem a prodej částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová 
  
Usnesení číslo: 1461/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem částí pozemků parc.č. 317/15 ostatní plocha, ostatní komunikace 
a parc.č. 317/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 51 m2 (317/15 - 26 m2, 
317/17 - 25 m2), v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1162-537/2018 ze dne 
16.05.2019 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje částí pozemků parc.č. 317/15 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 a parc.č. 317/17 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře celkové výměře 25 m2  oddělených geometrickým plánem č. 1162-
537/2018 a nově označených jako pozemek parc.č. 317/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
51 m2, vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, za cenu 
minimálně v místě a čase obvyklou, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města 
Ostravy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0294/19 
Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů, 
Jandova, Za Školou a Svazácká 

OMJ 
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Usnesení číslo: 1462/RMOb-JIH/1822/25 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 654/78 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 44 m2 a p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň o výměře 21m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Kosmonautů, za účelem umístění a užívání pěti kolmých parkovacích stání 
pro osobní motorová vozidla 

b) o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 1032/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 7 m2 a p.p.č. 287/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Jandova, za účelem umístění a užívání jednoho kolmého parkovacího stání 
pro osobní motorové vozidlo 

c) o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
11 m2 a p.p.č. 1428 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,60 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Za Školou, za účelem umístění a užívání dvou kolmých parkovacích stání 
pro osobní motorová vozidla 

d) o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/81 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
13,75 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, za účelem umístění a užívání jednoho 
kolmého parkovacího stání pro osobní motorové vozidlo 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0310/19 
Záměr na pronájem, záměr prodeje části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Venclíkova 
  
Usnesení číslo: 1463/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 715/338 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 5,0 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1194-67/2019 ze dne 
22.03.2019 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat část pozemku parc.č. 715/338 
ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 
č. 1194-67/2019 ze dne 22.03.2019 a nově označenou jako pozemek parc.č. 715/341 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, za podmínky vydání 
předchozího souhlasu Rady města Ostravy 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0296/19 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Hrabůvka, ul. Holasova 
  
Usnesení číslo: 1464/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Příjezdová komunikace k budově na parcele 
st. 1573 k.ú. Hrabůvka“, spočívajícím v umístění nové účelové komunikace na částech 
svěřených pozemků p.p.č. 304/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 304/3 ostatní 
plocha, zeleň a p.p.č. 311/1 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, ul. Holasova, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0326/19 
Návrh na ukončení smluvních vztahů pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká 
  
Usnesení číslo: 1465/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) uzavřít se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO: 25385691, 
se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava Dohodu o ukončení smluvních vztahů 
k datu 31.12.2019, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

b) vypovědět 

1) Nájemní smlouvu č. 7/014/238/15/Ulr. ze dne 14.12.2015,  ve znění dodatku, uzavřenou 
se společností Startronic - luna s.r.o. IČO 27846741, se sídlem Ostrava - Kunčice, Truhlářská 
710/2a, PSČ 71900, na základě které užívá část pozemku p.p.č. 4426/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 119 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění a provozování 
restaurační zahrádky 

2) Nájemní smlouvu č. 7/014/134/16/Ulr. ze dne 08.09.2016, uzavřenou se společností 
Startronic - luna s.r.o. IČO 27846741, se sídlem Ostrava - Kunčice, Truhlářská 710/2a, 
PSČ 71900, na základě které užívá část pozemku p.p.č. 4425 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 72 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění letní kuchyně 
s výdejnou občerstvení, 

ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0333/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. U Hrůbků 
  
Usnesení číslo: 1466/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Vodovodní přípojka pro zahradu na p.č. 833/20 k. ú. Zábřeh 
nad Odrou“ spočívajícím v umístění vodovodní přípojky vč. tubusové šachty v předpokládané 
délce 2 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 1005/10 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, 
který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka XXXXXX X XXXXXX 
XXXXXXX XX XX XXXXXXX X XXXXXX  je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 
1005/10 ostatní plocha, ostatní komunikace plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem 
umístění vodovodní přípojky vč. tubusové šachty pod názvem stavby „Vodovodní přípojka pro 
zahradu na p.č. 833/20 k. ú. Zábřeh nad Odrou“ ve prospěch oprávněné nemovité věci –
pozemku p.p.č. 833/20 zahrada v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví XXXXX 
XXXXXXXX XXXX XXXXXXX  XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX, za úplatu 
500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní přípojky a za úplatu 
1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks tubusové šachty 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného strpět umístění, užívání a provozování vodovodní přípojky 
vč. tubusové šachty 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 vlastníky pozemku 
p.p.č. 833/20 zahrada v k. ú. Zábřeh nad Odrou, XXXXXXX X XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXX X XX XXXXXXX X XXXX, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0339/19 
Výpověď Smlouvy o nájmu nemovitosti, Smlouvy o právu provést stavbu  
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní 
  
Usnesení číslo: 1467/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti, Smlouvu o právu provést stavbu 
č. 7/014/0316/09/Ulr., uzavřenou dne 23.03.2009 s XXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, na pronájem části pozemku p.p.č. 1005/15 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m²,  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví  
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statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, užívaného za účelem 
zřízení a užívání přístupu 

 
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0340/19 
Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova 
  
Usnesení číslo: 1468/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc.č. 887/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování 
a provozování zemního kabelového vedení NNk, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1202-
222/2017, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 33 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu  

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0341/19 
Stanovisko k odejmutí majetku v k. ú. Skalice u Frýdku-Místku 
  
Usnesení číslo: 1469/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s odejmutím majetku svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, rekreační areál  v k. ú. Skalice 
u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek  v celkové hodnotě majetku specifikovaného v příloze 
č. 1 tohoto materiálu 

  
  (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0342/19 
Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, náměstí SNP 
  
Usnesení číslo: 1470/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout části pozemků p.p.č. 654/163 ostatní plocha, zeleň o výměře 192 m2, p.p.č. 654/82 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 za účelem užívání pozemků jako oplocené 
zahrady a pozemku p.č.st. 6544 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2, za účelem užívání 
pozemku pod stavbou zahradní restaurace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, náměstí SNP, společnosti 
AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh, PSČ 70030, 
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IČO 47973145, s celkovou roční výší nájemného 2 300 Kč, na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0343/19 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou (1) 
  
Usnesení číslo: 1471/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  částem pozemků p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná 
plocha a p.č.st. 3484 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající 
v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování zemního kabelového vedení NNk včetně 
pojistkové skříně v rozsahu dle geometrického plánu č. 3557-1137/2017, na dobu neurčitou 
za úplatu ve výši 2 000 Kč + zákonná sazba DPH 

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

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0344/19 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou (2) 
  
Usnesení číslo: 1472/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování 
a provozování zemní kabelové přípojky NNk, včetně 2 ks pojistkových skříní v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 3504-515/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 16 000 Kč 
+ zákonná sazba DPH 

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

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0346/19 
Odejmutí nemovitých věcí ze svěření příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 1473/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih odejmout ze svěření Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci, se sídlem Václava Košaře 121/6, 
Dubina, 700 30  Ostrava, IČ: 706 31 751 nemovité věci a to pozemek p.č. 105/14, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, v k. ú. Dubina u Ostravy, na ulici 
J. Matuška 26a a schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině ve znění přílohy č. 1 
tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0347/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti  
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská 
  
Usnesení číslo: 1474/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 

  
s umístěním stavebního záměru „OSTRAVA-VÝŠKOVICE 740/106, NNk“ spočívajícím 
v provedení stavby zemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks rozpojovací jistící 
skříně v předpokládané celkové délce 32 bm v částech pozemků parc.č. 740/4 ostatní plocha, 
jiná plocha a parc.č. 740/64 ostatní plocha, jiná plocha  v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu 
dle situačního snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka -
společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 

  
nezřídit věcné břemeno - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 740/4 
ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 740/64 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, za účelem umístění stavby zemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks 
rozpojovací jistící skříně pod názvem stavby „OSTRAVA-VÝŠKOVICE 740/106, NNk“ 
v předpokládané délce 32 bm, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč 
+ zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NN 0,4 kV 
a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks rozpojovací jistící skříně 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení 
NN 0,4 kV včetně 1 ks rozpojovací jistící skříně v částech dotčených pozemků, a to vše 
v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 neuzavřít s vlastníkem stavby 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks rozpojovací jistící skříně, společností  
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ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0349/19 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě 
chatky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Při Hůře 
  
Usnesení číslo: 1475/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo 
k nemovité věci stavbě bez čp/če, jiná st., stojící na pozemku p.č.st. 6298 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita Při Hůře, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0350/19 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1476/RMOb-JIH/1822/25 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.č. 887/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování 
a provozování zemní kabelové přípojky NNk v rozsahu dle geometrického plánu č. 1180-
581/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 15 500 Kč + zákonná sazba DPH 

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

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0220/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) - VZ 76.19 „Nákup 
průmyslových myček“ 
  
Usnesení číslo: 1477/RMOb-JIH/1822/25 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 76.19 „Nákup 
průmyslových myček“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných 
zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém 
materiálu 

  
2) jmenuje 

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky VZ 76.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
kupní smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 24.10.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0221/19 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) –
VZ 79.19 „Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 1478/RMOb-JIH/1822/25 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce VZ 79.19 „Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-
Hrabůvka” dle přiložené důvodové zprávy 
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2) bere na vědomí 

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

  
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0223/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
85.19 „Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1479/RMOb-JIH/1822/25 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 
85.19 „Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih” 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. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Dana Lasáková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 85.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

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

 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0048/19 
Dodatek k SoD č. 1 - Strukturovaná kabeláž budovy “B” 
  
Usnesení číslo: 1480/RMOb-JIH/1822/25 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0550/2019/INV ze dne 17.6.2019 
se zhotovitelem VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14, 702 00 Moravská 
Ostrava, IČO: 28606582 na realizaci VZ 16.19 na stavbu „Strukturovaná kabeláž budovy “B” “ 
v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, 
a to z důvodu dodatečných prací a  neprovádění některých prací. Na základě předložených 
dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena 
díla 3 196 442 Kč bez DPH na tuto zakázku o částku 35 951 Kč bez DPH na částku 
3 232 393 Kč bez DPH 

  
2) rozhodla 

  
o prodloužení termínu provedení díla o 5 kalendářních dnů na 70 kalendářních dnů z důvodu 
změn závazku ze smlouvy 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0550/2019/INV na realizaci VZ 16.19 na stavbu 
„Strukturovaná kabeláž budovy “B”” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 20.09.2019
 vedoucí odboru investičního 

 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0050/19 
Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 1481/RMOb-JIH/1822/25 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0324/2019/INV ze dne 
16. 04. 2019 na veřejnou zakázku “Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č. st. 3202, 
Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem OBDOMONT s.r.o., Betonářská 239/10, Muglinov, 
712 00 Ostrava, IČO: 01430190. Dodatkem č. 2 se upravuje konečná cena na tuto zakázku 
o částku 10 400,00 Kč bez DPH na  4 270 925,37 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu 
na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných 
k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 06.09.2019
 vedoucí odboru investičního 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0225/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 79.19 „Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1482/RMOb-JIH/1822/25 

OVZ 

k usnesení č. 1320/RMOb-JIH/1822/23 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 79.19 „Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“ 
a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 
- FENBAU s.r.o., Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25815458, 
za nabídkovou cenu 4 858 301,34 Kč bez DPH, tj. 5 878 544 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 
95 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 79.19 „Zateplení objektu MŠ 
I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 03.09.2019
 vedoucí odboru investičního 
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3) 

 

ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce VZ 79.19 „Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0226/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 66.19 „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, 
Ostrava – Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1483/RMOb-JIH/1822/25 

OVZ 

k usnesení č. 1321/RMOb-JIH/1822/23 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o vyloučení účastníka zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 66.19 „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, 
Ostrava – Hrabůvka“: 
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, Varšavská 1572/95, 709 00 Ostrava, IČO: 00031488, 
podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

  
2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 66.19 „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, 
Ostrava – Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem: 
- MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 27833551, za nabídkovou cenu 6 887 608,85 Kč bez DPH, tj. 8 334 007 Kč vč. DPH, 
a s lhůtou realizace 130 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 66.19 „Zateplení objektu a oprava zahradních 
teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava – Hrabůvka“ 
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 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 03.09.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce VZ 66.19 „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava –
Hrabůvka“ 

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

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0227/19 
Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
74.19 „Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1484/RMOb-JIH/1822/25 

OVZ 

k usnesení č. 1318/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 zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 74.19 „Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením veřejné zakázky na stavební práce VZ 74.19 „Výměna oken Jubilejní 
26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 06.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0228/19 
Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
75.19 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 
  
Usnesení číslo: 1485/RMOb-JIH/1822/25 

OVZ 

k usnesení č. 1317/RMOb-JIH/1822/23 
  
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 zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 75.19 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 

  
2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením veřejné zakázky na stavební práce VZ 75.19 „Oprava nájezdové 
rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 06.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0217/19 
Změna platové třídy a příplatku za vedení ředitelkám mateřských škol zřízených 
Městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1486/RMOb-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením 
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, změnu platových tříd a příplatku za vedení ředitelkám mateřských škol zřízených 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih s účinností od 01.09.2019, 
dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0075/19 
Návrh rozpočtového opatření č. 37/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1487/RMOb-JIH/1822/25 

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: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 301 o 2 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5336, UZ 301, ORG 230 o 2 tis. Kč 
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2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 29.08.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0230/19 
Souhlas s uzavřením smluv Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 1488/RMOb-JIH/1822/25 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s uzavřením partnerských smluv mezi Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace, se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70978336 

- a Základní školou gen. H. Píky a Mateřskou školou Štítina, okres Opava příspěvkovou 
organizací, se sídlem Komenského 26, 747 91 Štítina, IČO 70987530  dle důvodové zprávy 

- a Ostravskou univerzitou se sídlem Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO 61988987 dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0206/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 
50.19 Zpracování projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před 
poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1489/RMOb-JIH/1822/25 

OVZ 

k usnesení č. 1092/RMOb-JIH/1822/20 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

4) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o zrušení zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 50.19 
Zpracování projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, 
Ostrava-Hrabůvka“ podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

5) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
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zakázky na služby VZ 50.19 Zpracování projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, 
prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“ vyplývající z přijatého usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 06.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0229/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 62.19 
„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor, dodání domácích telefonů 
a vymalování chodeb“ 
  
Usnesení číslo: 1490/RMOb-JIH/1822/25 

OVZ 

k usnesení č. 1322/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 vyloučení účastníka zadávacího řízení Romana Kiši, 
739 12, Čeladná 586, IČO: 66712700, z obou dílčích částí zadávacího řízení u veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce VZ 62.19 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních 
prostor, dodání domácích telefonů a vymalování chodeb“ 

  
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 62.19 „Oprava elektroinstalace společných 
a sklepních prostor, dodání domácích telefonů a vymalování chodeb“ 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 589 000,00 Kč bez DPH a s lhůtou 
realizace 40 kalendářních dnů od zahájení díla u dílčí části č. 1 – ul. Velflíkova 7, Jubilejní 21, 
Slezská 16, Ostrava-Hrabůvka a s vybraným dodavatelem ELEKTRO-Vajdík spol. s r.o., 
Nájemnická 676/35, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26822229, za nabídkovou cenu 
563 085,00 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 39 kalendářních dnů od zahájení díla u dílčí části 
č. 2 – ul. Velflíkova 5, Jubilejní 20, Slezská 14, Ostrava-Hrabůvka 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrhy smluv o dílo pro jednotlivé dílčí části s vybranými 
dodavateli na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 62.19 
„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor, dodání domácích telefonů 
a vymalování chodeb“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 12.09.2019
 vedoucí odboru investičního 
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4) 

 

ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrhy smluv o dílo k jednotlivým dílčím částem k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce VZ 62.19 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních 
prostor, dodání domácích telefonů a vymalování chodeb“ 

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

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0224/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) -
VZ 71.19 „Vybavení zahrady MŠ I. Herrmanna“ 
  
Usnesení číslo: 1491/RMOb-JIH/1822/25 

OVZ 

k usnesení č. 1316/RMOb-JIH/1822/23 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu u podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 71.19 „Vybavení zahrady MŠ 
I. Herrmanna“ o vyloučení účastníka zadávacího řízení JaTu stavby s.r.o., Slévárenská 402/9, 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 06669476, dle § 48 odst. 2 písm. a) a písm. c) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

  
2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky 
na dodávky VZ 71.19 „Vybavení zahrady MŠ I. Herrmanna“ a o uzavření smlouvy o dílo 
u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem FLORA SERVIS s.r.o., 
Faměrovo náměstí 31/29, 618 00 Brno – Černovice, IČO: 28341627, za nabídkovou cenu 
1 354 688 Kč bez DPH, tj. 1 639 172,48 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů 
od zahájení díla 

  
3) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 71.19 „Vybavení zahrady MŠ I. Herrmanna“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 16.09.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 
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4) 

 

ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
VZ 71.19 „Vybavení zahrady MŠ I. Herrmanna“ 

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

 

 (zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0033/19 
Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které 
se bude konat 05.09.2019 
  
Usnesení číslo: 1492/RMOb-JIH/1822/25 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s návrhem programu 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat dne 05.09.2019 od 13.00 hodin, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0051/19 
Návrh na udělení výjimky z Podmínek pro povolování vyhrazených parkovacích míst -
lokalita ul. Provaznická 
  
Usnesení číslo: 1493/RMOb-JIH/1822/25 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení výjimky z Podmínek pro povolení vyhrazených parkovacích míst tak, že v lokalitě ul. 
Provaznická 20, 22, 24, 30 a 32 je možno zřídit vyhrazené parkování i pro potřeby osob, 
kterým nebyly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně pro zdravotně postižené občany, 
dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0240/19 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55 
  
Usnesení číslo: 1494/RMOb-JIH/1822/25 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nepronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 420,675 m² v  II. NP objektu č. p. 1492, 
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 1800/9 v k. ú. Hrabůvka, 
adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  
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svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, XXXX XXXXX, IČO 04914171, 
se sídlem XXXXXXX XXXXXXX XXXXX 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0244/19 
Společné podání nájemců bytů v bytovém domě na ul. Abramovova 1588/10 
v Ostravě-Zábřehu ze dne 14.08.2019 
  
Usnesení číslo: 1495/RMOb-JIH/1822/25 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
společné podání nájemců bytů v bytovém domě na ul. Abramova XXXXX v Ostravě-Zábřehu 

1. XXXX XXXXXX 
2. XXXX XXXX 
3. XXXXXX XXXXX 
4. XXXXX XXXXXX 

ze dne 14.03.2019, připojené v Příloze č. 1 

  
2) trvá 

  
na svém předchozím usnesení č. 0522/RMOb-JIH/1822/11 ze dne 14.03.2019, kterým rozhodla 
zveřejnit záměr na pronájem bytu č. 4 nacházející se v 1. nadzemním podlaží stavby č.p. 1588, 
která je součástí pozemku p.č.st. 1948 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
Zábřeh nad Odrou, adresní místo Abramovova 15881/10, obec Ostrava, výběrovým řízením 
za smluvní nájemné, dle důvodové zprávy 

  
3) rozhodla 

  
byt č. 4 nacházející se v 1. nadzemním podlaží stavby č.p. 1588, která je součástí pozemku 
p.č.st. 1948 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní 
místo Abramovova 15881/10, obec Ostrava, tímto způsobem pronajmout, dle důvodové zprávy 

  
4) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi ve znění Přílohy č. 2, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č. 1399/RMOb-JIH/1822/24, ze dne 8.8.2019, bod 1) rozhodla 
 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) chybné znění 

  
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) správné znění 

  
rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0316/2019/INV ze dne 
28.03.2019 na veřejnou zakázku “Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy 
Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 
689/2, 736 01 Havířov, IČO: 05510775. Dodatkem č. 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 

  
 

 


