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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 12.09.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

1510/RMOb-JIH/1822/26 OFR/RMOb/00
77/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 39/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih 

1511/RMOb-JIH/1822/26 SOC/RMOb/00
38/19 

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

1512/RMOb-JIH/1822/26 SOC/RMOb/00
39/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s 
pečovatelskou službou 

1513/RMOb-JIH/1822/26 SOC/RMOb/00
40/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s 
pečovatelskou službou 

1514/RMOb-JIH/1822/26 OSK/RMOb/02
36/19 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

1515/RMOb-JIH/1822/26 OSK/RMOb/02
35/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 
Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, 
příspěvkové organizace 

1516/RMOb-JIH/1822/26 OBH/RMOb/02
39/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Závodní 330/49a, Ostrava-Hrabůvka 

1517/RMOb-JIH/1822/26 OBH/RMOb/02
43/19 

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

1518/RMOb-JIH/1822/26 OBH/RMOb/02
45/19 

Pronájem bytů 

1519/RMOb-JIH/1822/26 OBH/RMOb/02
46/19 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 
prostoru v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, 
Ostrava-Hrabůvka 

1520/RMOb-JIH/1822/26 OBH/RMOb/02
49/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

1521/RMOb-JIH/1822/26 OBH/RMOb/02
50/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ulici Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

1522/RMOb-JIH/1822/26 OBH/RMOb/02
51/19 

Dohoda o vydání bezdůvodného obohacení za 
bezesmluvní užívání pozemku p.č. 1485/6 v k. ú. 
Skalice u Frýdku-Místku 

1523/RMOb-JIH/1822/26 OBH/RMOb/02
53/19 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného 
chování 

1524/RMOb-JIH/1822/26 OPR/RMOb/00
27/19 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení N.N. 

1525/RMOb-JIH/1822/26 OPR/RMOb/00
29/19 

Žádost o splátkový kalendář - R. C. 

1526/RMOb-JIH/1822/26 OPR/RMOb/00
28/19 

Podání odvolání proti meritornímu rozhodnutí v 
řízení č.j. 12 C 239/2018 

1527/RMOb-JIH/1822/26 ODK/RMOb/00
54/19 

Souhlas s převedením finančních prostředků z 
rezervního fondu do fondu investic příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih 

1528/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
03/19 

Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti v 
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 
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1529/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
23/19 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Edisonova 

1530/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
32/19 

Výpůjčka částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Kpt. Vajdy 

1531/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
34/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Souběžná 1 

1532/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
35/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Souběžná 3 

1533/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
36/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Souběžná 7 

1534/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
37/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Souběžná 11 

1535/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
38/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Souběžná 13 

1536/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
52/19 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, lokalita - Při Hůře 

1537/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
53/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Hrabůvka 

1538/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
54/19 

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

1539/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
56/19 

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

1540/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
57/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Drůbeží 

1541/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
58/19 

Souhlas vlastníka pozemku v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Patrice Lumumby 

1542/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
62/19 

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

1543/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
64/19 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 66 

1544/RMOb-JIH/1822/26 OMJ/RMOb/03
66/19 

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

1545/RMOb-JIH/1822/26 INV/RMOb/005
1/19 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, 
Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 3 

1546/RMOb-JIH/1822/26 INV/RMOb/005
2/19 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 34.19 - Výstavba osobních 
výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a 
Horní 29, Ostrava - Hrabůvka 

1547/RMOb-JIH/1822/26 INV/RMOb/005
3/19 

Dodatek k SoD č. 2 - Strukturovaná kabeláž budovy 
“B” 

1548/RMOb-JIH/1822/26 OVZ/RMOb/02
37/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce) - VZ 80.19 „3 beachvolejbalová 
hřiště, Ostrava-Hrabůvka” 

1549/RMOb-JIH/1822/26 OVZ/RMOb/02
38/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce) - VZ 85.19 „Provádění stavebních 
prací v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih” 
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1550/RMOb-JIH/1822/26 OVZ/RMOb/02
39/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 92.19 „Výměna 
umakartových bytových jader v bytovém domě 
Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh“ 

1551/RMOb-JIH/1822/26 OVZ/RMOb/02
40/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 88.19 „Stavební 
práce v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, 
Ostrava-Zábřeh” 

1552/RMOb-JIH/1822/26 OVZ/RMOb/02
41/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 95.19 „Renovace 
kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, 
Ostrava-Hrabůvka“ 

1553/RMOb-JIH/1822/26 OVZ/RMOb/02
42/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
dodávky) - VZ 70.19 „Tonery originál 2019“ 

1554/RMOb-JIH/1822/26 OVZ/RMOb/02
43/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 94.19 „Zateplení 
kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, 
Ostrava-Jih” 

1555/RMOb-JIH/1822/26 OSK/RMOb/02
41/19 

Dodatek č. 2 - VZ 23.19 - Stavba „Oprava podlahy v 
jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh” 

1556/RMOb-JIH/1822/26 OPVO/RMOb/0
035/19 

Návrh na úpravu Jednacího řádu komisí rady 

1557/RMOb-JIH/1822/26 OPVO/RMOb/0
036/19 

Návrh na odvolání a jmenování členů komisí rady 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál  

  
Název 

 OSK/RMOb/02
38/19 

Tisková oprava č. usnesení 
1447/RMOB-JIH/1822/25 ze dne 22.8.2019 bod 1) 
rozhodla 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0077/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 39/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1510/RMOb-JIH/1822/26 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5137 o 200 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 200 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 31 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 2, § 5512, pol. 5137 o 31 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 350 tis. Kč  
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 6330, pol. 5347, ORG 504 o 350 tis. Kč 

 

2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 19.09.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 (zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0038/19 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 1511/RMOb-JIH/1822/26 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 

Odborářská 70, 0+2, I. kat., č. b. 7 

XXXXXX XXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXX XX, XXXXX XXXXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
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SOC/RMOb/0039/19 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 1512/RMOb-JIH/1822/26 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova 
v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy 

Horymírova 123, 0+2, I. kat., č. b. 9 

XXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXXXX X X 

  
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0040/19 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 1513/RMOb-JIH/1822/26 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ul. 
Horymírova 125 v Ostravě - Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy 

Horymírova 125, 0+1, I. kat., č.b. 7 

XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXX XX, XXXX XXXXXXXXXX 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0236/19  
Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření 
  
Usnesení číslo: 1514/RMOb-JIH/1822/26 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci 
se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735 v celkové hodnotě 
915 788,50 Kč, dle důvodové zprávy 

- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci se sídlem 
Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855 v celkové hodnotě 55 660 Kč, 
dle důvodové zprávy 
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- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci 
se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687 v celkové hodnotě 
285 808 Kč, dle důvodové zprávy 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci 
se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743 v celkové hodnotě 
285 808 Kč, dle důvodové zprávy 

- Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizaci se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361 
v celkové hodnotě 285 808 Kč, dle důvodové zprávy 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci 
se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 v celkové hodnotě 
467 544 Kč, dle důvodové zprávy 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0235/19  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2019 Mate řské školy Ostrava- Dubina, 
F. Formana 13, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1515/RMOb-JIH/1822/26 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, 
příspěvkové organizace, se sídlem F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821, 
dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové
organizace, se sídlem F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821, a to zvýšením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 1  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0239/19  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Závodní 330/49a, 
Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1516/RMOb-JIH/1822/26 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
 

  pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 86,3 m², v objektu č.p. 330, bytový dům, který 
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je součástí pozemku p.č.st. 271 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Závodní 330/49a, 
Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému 
obvodu Ostrava-Jih, XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX a uzavřít nájemní smlouvu 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 
Kč/m²/rok po dobu 2 měsíců a následně ve výši 1 300 Kč/m²/rok, za účelem provozování 
výrobny a výdejny krabičkové stravy, v rozsahu předloženého návrhu, a to do 15 dnů od 
doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.10.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0243/19  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 
  
Usnesení číslo: 1517/RMOb-JIH/1822/26 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0245/19  
Pronájem byt ů 
  
Usnesení číslo: 1518/RMOb-JIH/1822/26 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

1. žádost XXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXXX ze dne 14.08.2019 doplněnou dne 
19.08.2019, o pronájem jiného obecního bytu, připojenou v Příloze č. 1 

 
2. žádost XXXXXXX XXXXXXXXXX ze dne 29.05.2019, o pronájem jiného obecního bytu, 
připojenou v Příloze č. 2 
 

podanou dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 
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2) rozhodla 
  

1. o pronájmu bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové 
zprávy 

Patrice Lumumby 2343/16, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 4 - XXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX a 
XXXXXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX 

2. nepronajmout jiný obecní byt XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, dle d ůvodové zprávy    

 
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0246/19  
Uzavření dodatku k nájemní smlouv ě na pronájem prostoru v objektu  
na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1519/RMOb-JIH/1822/26 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 027/19/OBH ze dne 20.02.2019, na pronájem 
prostoru o výměře 1044,76 m² v objektu č. p. 1455, který je součástí pozemku p.č.st. 1303 v k.ú. 
Hrabůvka, adresní místo Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, za účelem užívání jako denní 
stacionář pro děti a dospělé osoby s tělesným a mentálním postižením, s výší ročního nájemného 
152 736 Kč, jehož nájemcem je spolek ČMELÁČEK z.s., IČO 01668633, se sídlem Mjr. Nováka 
1455/34, Ostrava-Hrabůvka, a to z důvodu zvýšení výměry pronajatého prostoru o 20,70 m² 
s výší nájemného 155,19 Kč/m²/rok, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 
  
 
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0249/19  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 1520/RMOb-JIH/1822/26 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne 
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 
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a) Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 11 - XXXXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX 
 
b) Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 20 -
XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX  
 
c) Jana Škody 188/1, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 32 - XXXXXXXXX XXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX 

d) Čujkovova 1715/23,  Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 27 - XXXX XXX XXXXXXXXX
XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX 

e) Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 14 - XXXX XXX XXXXXXXXX  
XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX  

f) Volgogradská 2373/157a, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 5 - XXXXXXXXX XXXXX,  
nar. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

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

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

Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 91 - XXXXX XXXX , nar.
XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0250/19  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ulici Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1521/RMOb-JIH/1822/26 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  žádost ze dne 29.08.2019 o pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 420,675 m² 

ve 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, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, XXXXXX 
XXXXXXX, I ČO XXXXXXXX, se sídlem XXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX, s nabízenou výší nájemného 800 Kč/m²/rok 

  
2) rozhodla 
  

nevyhovět žádosti XXXXXX XXXXX  specifikované v bodě 1) tohoto usnesení 
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3) 

 
rozhodla 

  pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 420,675 m² ve 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, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, XXXXXX XXXXXXX, I ČO XXXXXXXX, 
se sídlem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX  a uzavřít nájemní 
smlouvu se stanovením nájemného ve výši 1104,72 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, za účelem provozování fitcentra, za podmínky úhrady dluhu za nájem, 
nedoplatku záloh na služby s nájmem spojené a nedoplatku vyúčtování záloh a nákladů na 
služby za rok 2018, ve lhůtě do 15 dnů od rozhodnutí rady, v rozsahu předloženého návrhu, 
dle důvodové zprávy 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
4) rozhodla 
  

v případě neuzavření nájemní smlouvy ve stanovené lhůtě zveřejnit záměr na pronájem prostoru 
sloužícího podnikání o výměře 420,675 m², ve 2. NP objektu č. p. 1492, stavba občanského 
vybavení, která je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo 
Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
s minimální výší nájemného 1 100 Kč/m²/rok, bez určení účelu užívání, za podmínky, 
že v prostorách nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 
a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou 
v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0251/19  
Dohoda o vydání bezd ůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemku 
p.č. 1485/6 v k. ú. Skalice u Frýdku-Místku 
  
Usnesení číslo: 1522/RMOb-JIH/1822/26 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o vydání bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemku 
p.č. 1485/6 v k. ú. Skalice u Frýdku-Místku se státním podnikem Lesy České republiky, s.p., 
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,  500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, 
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: 15.10.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0253/19  
Výzva nájemci bytu k odstran ění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 1523/RMOb-JIH/1822/26 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  1. o zaslání výzvy nájemci bytu č. XX nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby 

č.p. XXXX, která stojí na pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, 
obec Ostrava podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX , bytem 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Ostrava-XXXXXX, dle d ůvodové zprávy 
 

2. o zaslání výzvy nájemci bytu č. XX nacházejícím se v X. nadzemním podlaží stavby č.p. 1018, 
která stojí na pozemku parcelní č. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
Dubina u Ostravy, adresní místo XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX , obec Ostrava podle 
ust. § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, XXXXXX 
XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX, Ostr ava-XXXXXX, dle 
důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OPR/RMOb/0027/19 
Žádost o prominutí poplatku z prodlení N.N. 
  
Usnesení číslo: 1524/RMOb-JIH/1822/26 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu prominout NXXXXX NXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX
poplatek z prodlení ve výši 50 % kapitalizovaného poplatku z prodlení, za pozdní úhrady 
nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. XX v domě č. p. XXXX na ulici 
Čujkovova č. or. XX v Ostravě-Zábřehu, což činí částku ve výši 79 066,30 Kč, za podmínky 
úhrady nákladů exekučního řízení, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OPR/RMOb/0029/19 
Žádost o splátkový kalendá ř - R. C. 
  
Usnesení číslo: 1525/RMOb-JIH/1822/26 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) 

 
rozhodla 

  
uzavřít dohodu o splátkách s RXXXXXX CXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX , k 
zaplacení dlužné částky ve výši 6 977 Kč vzniklé z titulu dlužného ujednaného nájemného 
spojeného s užíváním  bytu č. XX v domě č.p. XXXX č.or. XX na ulici Vaňkova 
v Ostravě-Bělském Lese za období 09,10/2018 v tomto znění: 

Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši  6 977 Kč formou pravidelných měsíčních 
splátek ve výši 1 000 Kč, vždy k 25. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci září 
2019; při takto stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 7 měsíců, a to tak, že 
6 měsíců bude splátka činit 1 000 Kč měsíčně, 7. měsíc bude poslední splátka ve výši 977 Kč, 
s tím, že dostane-li se dlužník do prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, 
stává se splatným celý dluh; věřitel pak není povinen dlužníka dále jakýmkoliv způsobem 
upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po dlužníku zaplacení celého zbytku dluhu 
podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi, 

dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OPR/RMOb/0028/19 
Podání odvolání proti meritornímu rozhodnutí v řízení č.j. 12 C 239/2018 
  
Usnesení číslo: 1526/RMOb-JIH/1822/26 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nepodat odvolání proti rozsudku, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé v řízení vedeném 
Okresním soudem v Novém Jičíně pod č. j. 12 C 239/2018 

  
2) ukládá 
  

odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 18.10.2019
 Tajemník 

 
 (zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0054/19  
Souhlas s p řevedením finan čních prost ředků z rezervního fondu do fondu investic 
příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1527/RMOb-JIH/1822/26 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s převodem finančních prostředků ve výši 1 000 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic 
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organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0303/19  
Návrh na ukon čení smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Horymírova 
  
Usnesení číslo: 1528/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/656/07/Bie ze dne 15.05.2007, uzavřenou 
s Ing. Bohumírem Mušálkem, XXXX XXXXXXXXXX, IČO 41080815, XXXXXXXXX, 
XXXXXXXXX, na pronájem části pozemku p.p.č. 47/7 ostatní plocha, zeleň o výměře 7 m2 v k. 
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova, za účelem provozování stávajícího prodejního stánku 
novin, tabáku a doplňkového sortimentu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0323/19  
Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 1529/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 
  

s provedením stavebního záměru spočívajícím v provedení rekonstrukce vodovodního potrubí 
v ulici Edisonova v rámci stavby pod názvem „REKONSTRUKCE VODOVODU 
UL. EDISONOVA“ v částech pozemků p.p.č. 215/13, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 223/5, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/15, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 223/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/18, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 223/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.  Hrabůvka, v rozsahu 
dle snímků, které jsou přílohou č. 1, tohoto materiálu, pro stavebníka statutární město Ostrava, 
IČO: 00845451, se sídlem Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava, s tím, 
že budou dodrženy podmínky uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0332/19  
Výpůjčka částí pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Kpt. Vajdy 
  
Usnesení číslo: 1530/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít s Technickými službami Ostrava-Jih, příspěvkovou organizací, IČO 66739331, se sídlem 
Kpt. Vajdy 3202/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava Smlouvu o výpůjčce pozemku  p.p.č. 612/14 ostatní 
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plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kpt. Vajdy, a to   

a) části pozemku o výměře 432 m² za účelem zpevnění plochy pro skladování kontejnerů, včetně 
mobilního oplocení 

b) části pozemku o výměře 494 m² za účelem zpevnění plochy pro potřeby své činnosti 

c)  části pozemku o výměře 309 m² za účelem zajištění zázemí pro potřeby své činnosti, 

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, ve znění přílohy č. 4 tohoto předkládaného 
materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0334/19  
Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 1 
  
Usnesení číslo: 1531/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 809/3 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 35 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 1, za účelem užívání pozemku jako zahrada, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje pozemku p.č.st. 809/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 35 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 1, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0335/19  
Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 3 
  
Usnesení číslo: 1532/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 810/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 18 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 3, za účelem užívání pozemku jako zahrada, na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje pozemku p.č.st. 810/2 zastavěná 



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

Usnesení  

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

Strana 16/33 
 

 

plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 18 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 3, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0336/19  
Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 7 
  
Usnesení číslo: 1533/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 812/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 19 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 7, za účelem užívání pozemku jako zahrada, na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje pozemku p.č.st. 812/2 zastavěná 
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 19 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 7, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0337/19  
Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 11 
  
Usnesení číslo: 1534/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 814/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 31 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 11, za účelem užívání pozemku jako zahrada, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje pozemku p.č.st. 814/2 zastavěná 
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 31 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 11, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

 
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0338/19  
Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 13 
  
Usnesení číslo: 1535/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 815/4 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 35 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 13, za účelem užívání pozemku jako zahrada, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje pozemku p.č.st. 815/4 zastavěná 
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 35 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 13, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0352/19  
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - P ři Hůře 
  
Usnesení číslo: 1536/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 6293 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m² v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita – Při Hůře, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0353/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene – služebnosti 
v k. ú. Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1537/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – umístění vedení veřejné sítě elektronických komunikací 
v rámci stavby pod názvem “OMS PODA – Ostrava – Hrabůvka, 4. etapa” v předpokládané 
délce 6 190 bm v částech pozemků: 

• p. p. č. 215/13, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 223/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 225/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 225/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 225/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 225/5, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 225/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 225/7, ostatní plocha, zeleň, 
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• p. p. č. 225/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 225/11, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 225/12, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 225/13, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 226/11, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 226/12, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 234/2, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 234/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 234/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 236/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 236/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 241/2, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 241/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 241/6, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 241/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 241/9, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 241/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 241/36, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/5, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/6, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/8, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/10, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/11, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/13, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/15, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/17, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/19, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/21, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/23, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/24, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/25, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 245/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 245/5, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 245/6, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 245/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 245/9, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 245/10, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 245/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 246/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 251/7, ostatní plocha, zeleň, 
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• p. p. č. 258/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 258/12, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 258/13, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 258/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 261/15, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 261/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 270/4, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 270/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 270/6, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 270/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 270/24, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 288/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 302/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 797/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 797/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 945, ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas 
pro stavebníka – společnost PODA a.s., IČO: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, 
Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, je platný do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 
  

nezřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků uvedených 
v bodě 1. tohoto usnesení, za účelem uložení vedení veřejné sítě elektronických komunikací 
v předpokládané délce 6 190 bm v rámci stavby pod názvem “OMS PODA – Ostrava –
Hrabůvka, 4. etapa” ve prospěch společnosti PODA a.s., IČO: 25816179, se sídlem 28. října 
1168/102, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, a to za úplatu ve výši 200 Kč + zákonná sazba 
DPH za každý i započatý běžný metr vedení veřejné sítě elektronických komunikací 
pod povrchem částí dotčených pozemků v k. ú. Hrabůvka 

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

  
3) nesouhlasí 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností PODA a.s., IČO: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 
702 00  Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0354/19  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 
  
Usnesení číslo: 1538/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 256/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, Ing. Romanovi Cilnému, XXXXXXXXXX , IČO 48716162, 
bytem XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX , za účelem užívání části pozemku pod prodejním 
stánkem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 600 
Kč/m2, tj. 1 800 Kč/rok, s úhradou za bezesmluvní užívání pozemku od 22.04.2011 ve výši 1 800 
Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0356/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Krasnoarmejc ů 
  
Usnesení číslo: 1539/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy – revitalizace bytového domu 
Krasnoarmejců 2083, 2084, 2085, Zábřeh, 700 30  Ostrava“ spočívajícím v zateplení stávajících 
obvodových konstrukcí bytového domu a v osazení a ukotvení 36 kusů zavěšených 
předsazených železobetonových lodžií o výměře 3x 1,5 m x 3,73 m a 3x 1,5 m x 7,32 m, které 
budu situovány do 3 jednoduchých lodžiových věží po čtyřech kusech a do 3 zdvojených 
lodžiových věží po čtyřech kusech na stávající fasádu bytového domu č.p. 2083, 2084 a 2085, 
který stojí na pozemku p.č.st. 3394, umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/69, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou 
č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků Krasnoarmejců 2083, 2084, 
2085, IČO: 06065481, se sídlem Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, je platný 
do 31.12.2021 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0357/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti 
v k. ú. ýškovice u Ostravy, ul. Dr ůbeží 
  
Usnesení číslo: 1540/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  s provedením stavebního záměru stavby splaškové kanalizační přípojky v rámci stavby 

pod názvem “Dopojení kanalizační přípojky pro rodinný dům k. ú. Výškovice u Ostravy” v části 
pozemku parc. č. 391/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
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v rozsahu dle  snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX  Ostrava, je pl atný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 
  o zřízení věcného břemene – služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku 

parc. č. 391/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem 
uložení splaškové kanalizační přípojky v celkové délce cca 8,2 bm v rámci stavby pod názvem 
“ Dopojení kanalizační přípojky pro rodinný dům k. ú. Výškovice u Ostravy“  ve prospěch 
oprávněné nemovité věci – pozemku parc. č. 405/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je stavba č.p. 93, rod. dům, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX  Ostrava, za úplatu ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH 
za každý i započatý bm kanalizační přípojky v části dotčeného pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy 

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

  
3) rozhodla 
  do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021, uzavřít s vlastníkem stavby, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX Ostrava, Smlo uvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0358/19  
Souhlas vlastníka pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby 
  
Usnesení číslo: 1541/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přenecháním části pozemku p.p.č. 654/233 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, užívaného na základě Smlouvy o výpůjčce č. 17/014/286/14 
ze dne 01.09.2014, ve znění dodatků společností  OC LUNA s.r.o., IČO 01688880, se sídlem
Palackého třída 916/158, Královo Pole, 612 00 Brno, pro účely umístění AlzaBoxu o rozměrech 
4,53 m x 0,61 m ve vlastnictví společnosti Alza.cz a.s., IČO 27082440, se sídlem 
Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 
tohoto materiálu, za podmínek uvedených v příloze č. 3 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0362/19  
Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská  
  
Usnesení číslo: 1542/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba lodžií na objektu Volgogradská 
2396/62, Zábřeh, 700 30  Ostrava“ spočívajícím v osazení a ukotvení čtyř kusů předsazených 
prefabrikovaných železobetonových lodžií o výměře 3,74 x 1,50 m, které budou situovány 
v jednom sloupci na stávající fasádu bytového domu č.p. 2396, který je součástí pozemku 
p.č.st. 3155, umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 1236/2, ostatní plocha, zeleň, 
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 Bytové družstvo Volgogradská 
2396/62, IČO: 25368818, se sídlem Volgogradská 2396/62, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný
do 31.12.2021 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0364/19  
Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul.  Volgogradská 66 
  
Usnesení číslo: 1543/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba lodžií na objektu Volgogradská 
2394/66, Zábřeh, 700 30  Ostrava“ spočívajícím v osazení a ukotvení 12 kusů předsazených 
prefabrikovaných železobetonových lodžií o výměře 3,74 m x 1,50 m a 7,34 m x 1,5 m, které 
budou situovány do jednoho jednoduchého lodžiového sloupce po čtyřech kusech 
a do jednoho zdvojeného lodžiového sloupce po čtyřech kusech na stávající fasádu bytového 
domu č.p. 2394, který je součástí pozemku p.č.st. 3153, umísťovaných nad částí pozemku 
p.p.č. 1236/2, ostatní plocha, zeleň, 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 Bytové družstvo Volgogradská 66, IČO: 26879069, se sídlem Volgogradská 
2394/66, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2021 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0366/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Sámova 
  
Usnesení číslo: 1544/RMOb-JIH/1822/26 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  s provedením stavebního záměru, spočívajícím v umístění stavby nového sjezdu na části 

pozemku p.p.č. 340/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6,5 m² v k. ú. Hrabůvka, 
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ulice Sámova, v rámci stavby pod názvem „Oprava stávajícího oplocení – náhrada novým 
oplocením“, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníky XXXX XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX a XXXX XXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, oba bytem  XXXXXX XXXXXXX , 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, je platný do 31.12.2021 

  
 (zn. předkl.) 

INV/RMOb/0051/19 
Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č.st.3202, Ostrava-Záb řeh, dodatek č. 3 
  
Usnesení číslo: 1545/RMOb-JIH/1822/26 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 3 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. 3 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku 9 593,27 Kč 
bez DPH na  4 280 518,64 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku 
z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této 
zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Současně se prodlužuje termín realizace díla 
o 5 kalendářních dnů na 106 kalendářních dnů 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.09.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
 (zn. předkl.) 

INV/RMOb/0052/19 
Dodatek č. 1 k SOD - VZ 34.19 - Výstavba osobních výtah ů v bytových domech 
Odborá řská 68, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1546/RMOb-JIH/1822/26 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. agendové S/0555/2019/INV ze dne 18.06.2019 
se zhotovitelem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00  Ostrava - Přívoz, 
IČO 253 57 602  na akci VZ 34.19 Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 
68, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje 
položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 336 853,07 Kč bez DPH 
na částku 5 518 064,64 Kč bez DPH 
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2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke SOD 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
 (zn. předkl.) 

INV/RMOb/0053/19 
Dodatek k SoD č. 2 - Strukturovaná kabeláž budovy “B” 
  
Usnesení číslo: 1547/RMOb-JIH/1822/26 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0550/2019/INV ze dne 17.06.2019 
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. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje 
položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena díla 3 232 393 Kč bez DPH na tuto 
zakázku o částku 133 452,40 Kč bez DPH na částku 3 365 845,40 Kč bez DPH 

  
2) rozhodla 
  

o prodloužení termínu provedení díla o 6 kalendářních dnů na 76 kalendářních dnů z důvodu 
změn závazku ze smlouvy 

  
3) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 
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: 27.09.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0237/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 80.19 
„3 beachvolejbalová h řišt ě, Ostrava-Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 1548/RMOb-JIH/1822/26 

OVZ 

k usnesení č. 1408/RMOb-JIH/1822/24 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 80.19 „3 beachvolejbalová hřiště, Ostrava-Hrabůvka” a o uzavření 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem RENESA - stavební firma s.r.o., se sídlem Komárovská 
2869/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 62305620 za nabídkovou cenu 2 664 507,25 Kč bez 
DPH a s lhůtou realizace 70 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 80.19 
„3 beachvolejbalová hřiště, Ostrava-Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 26.09.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 80.19 
„3 beachvolejbalová hřiště, Ostrava-Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 14.10.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0238/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 85.19 
„Provád ění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO  svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 1549/RMOb-JIH/1822/26 

OVZ 

k usnesení č. 1479/RMOb-JIH/1822/25 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky na stavební práce VZ 85.19 „Provádění stavebních prací v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” a o uzavření rámcové smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem DECOART SYSTEM s.r.o., Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava 
- Slezská Ostrava, IČO: 07050224, za nabídkovou cenu 225 Kč bez DPH za 1 hod. práce 
a s dobou trvání rámcové smlouvy o dílo dle čl. VI. přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo
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2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ 85.19 „Provádění 
stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 27.09.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce 
VZ 85.19 „Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih” 

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

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0239/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 92.19 
„Vým ěna umakartových bytových jader v bytovém dom ě Volgogradská 159, 
Ostrava-Záb řeh“ 
  
Usnesení číslo: 1550/RMOb-JIH/1822/26 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 92.19 
„Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh“ 
dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek 
- členové: 
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

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

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 92.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.11.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0240/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 88.19 
„Stavební práce v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 1551/RMOb-JIH/1822/26 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 88.19 
„Stavební práce v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh” dle ust. § 27 
v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu s úpravou 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
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- členové: 
1. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 88.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 05.11.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0241/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 95.19 
„Renovace kašny p řed poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1552/RMOb-JIH/1822/26 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 95.19 
„Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“ dle ust. § 27 
v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu s úpravou 
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2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

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

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

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 95.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

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

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0242/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 70.19 „Tonery 
originál 2019“ 
  
Usnesení číslo: 1553/RMOb-JIH/1822/26 

OVZ 

k usnesení č. 1406/RMOb-JIH/1822/24 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky VZ 70.19 „Tonery originál 2019“ a o uzavření rámcové kupní smlouvy 
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s vybraným dodavatelem TEKO TECHNOLOGY s.r.o., Petřkovická 251/10, Lhotka, 
725 28 Ostrava, IČO: 25399527, za jednotkové nabídkové ceny uvedené v příloze č. 1 
závazného návrhu smlouvy, jež tvoří přílohu tohoto materiálu, a to na dobu 30 měsíců 
od účinnosti rámcové kupní smlouvy nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové kupní 
smlouvy ve výši 1 850 000 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve 

  
2) ukládá 
  

odboru hospodářské správy připravit návrh rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem 
na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 70.19 „Tonery originál 2019“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Radim Navrátil, T: 26.09.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy, BOZP a PO 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové kupní smlouvy k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávky VZ 70.19 „Tonery originál 2019“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 11.10.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0243/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 94.19 
„Zateplení kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 1554/RMOb-JIH/1822/26 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 94.19 
„Zateplení kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, 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. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

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

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 94.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

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

 
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0241/19  
Dodatek č. 2 - VZ 23.19 - Stavba „Oprava podlahy v jídeln ě ZŠ Kosmonaut ů 15, 
Ostrava - Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 1555/RMOb-JIH/1822/26 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. agendové S/0401/2019/OŠK ze dne 11.04.2019 
se zhotovitelem MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, 736 01 Havířov, 
IČO 05510775 na akci VZ 23.19 - Stavba „Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, 
Ostrava - Zábřeh”. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet 
na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 202 459,01 Kč bez DPH na částku 3 026 543,33 Kč 
bez DPH 
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2) ukládá 
  

odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 
ke SoD 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 13.09.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
 (zn. předkl.) 

OPVO/RMOb/0035/19 
Návrh na úpravu Jednacího řádu komisí rady 
  
Usnesení číslo: 1556/RMOb-JIH/1822/26 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

úpravu Jednacího řádu komisí rady s účinností od 12.09.2019 dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0036/19 
Návrh na odvolání a jmenování členů komisí rady 
  
Usnesení číslo: 1557/RMOb-JIH/1822/26 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 
  

1. Tomáše Gemelu z členství v komisi pro bezpečnost, proti kriminalitě, pro sport a volný čas 
k 30.09.2019 

2. Pavla Koláře z členství v komisi pro dopravu, parkovací systémy, komunální čistoty 
a pořádku k 30.09.2019 

  
2) jmenuje 
  

1. Tomáše Gemelu členem komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální čistoty a pořádku 
s účinností od 01.10.2019 

2. Pavla Koláře členem komise pro bezpečnost, proti kriminalitě, pro sport a volný čas 
s účinností od 01.10.2019 
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(zn. předkl.) 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava č. usnesení 1447/RMOB-JIH/1822/25 ze dne 22.8.2019 b od 1) rozhodla 
 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) chybné znění 
  

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) správné znění 
  

o neupotřebitelnosti majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem 
Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava- Hrabůvka, IČO 73184560, v celkové 
hodnotě  433 097,07 Kč, dle upraveného předloženého návrhu 

  
 

 


