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27. schůze rady městského obvodu 
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______________________________ 
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______________________________ 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 19.09.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

1558/RMOb-JIH/1822/27 OFR/RMOb/00
81/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 40/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1559/RMOb-JIH/1822/27 OFR/RMOb/00
78/19 

Návrh na zřízení oprávnění ke službám přímého 
bankovnictví na účtech Komerční banky, a.s. 

1560/RMOb-JIH/1822/27 OFR/RMOb/00
79/19 

Dohoda o ukončení smlouvy o běžném účtu 
vedeného u Komerční banky, a.s. 

1561/RMOb-JIH/1822/27 OFR/RMOb/00
80/19 

Návrh na schválení Zásad sociálního fondu 
městského obvodu Ostrava-Jih 

1562/RMOb-JIH/1822/27 SOC/RMOb/00
41/19 

Žádost o příspěvek na úhradu nákladů 
na poskytování péče o občany města 

1563/RMOb-JIH/1822/27 ODK/RMOb/00
55/19 

Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
VZ 58.18 - Oprava chodníků na ul. Edisonové 
v Ostravě - Hrabůvce 

1564/RMOb-JIH/1822/27 OSK/RMOb/02
39/19 

Převod svěřeného majetku 

1565/RMOb-JIH/1822/27 OSK/RMOb/02
37/19 

Školské obvody základních škol 

1566/RMOb-JIH/1822/27 OSC/RMOb/00
06/19 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

1567/RMOb-JIH/1822/27 OSC/RMOb/00
07/19 

Stanovení doby pro uzavření manželství v roce 2020 
a postupu při povolování uzavření manželství mimo 
stanovenou dobu nebo na kterémkoli vhodném 
místě 

1568/RMOb-JIH/1822/27 OBH/RMOb/02
55/19 

Umístění telekomunikačního zařízení na střechu 
bytového domu Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka 

1569/RMOb-JIH/1822/27 OBH/RMOb/02
57/19 

Změna účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí 
a smlouvy o právu provést stavbu na prostor 
v objektu na ulici V Zálomu 1, O.-Zábřeh 

1570/RMOb-JIH/1822/27 OMJ/RMOb/03
69/19 

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

1571/RMOb-JIH/1822/27 OMJ/RMOb/03
65/19 

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

1572/RMOb-JIH/1822/27 OMJ/RMOb/03
21/19 

Změna smluvního vztahu k pozemku v k. ú. 
Hrabůvka 

1573/RMOb-JIH/1822/27 OMJ/RMOb/03
61/19 

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

1574/RMOb-JIH/1822/27 OMJ/RMOb/03
70/19 

Záměr na pronájem a stanovisko k záměru prodeje 
části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Písečná 
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1575/RMOb-JIH/1822/27 

 
OMJ/RMOb/03
45/19 

 
Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Charvátská 

1576/RMOb-JIH/1822/27 OMJ/RMOb/03
67/19 

Návrh na odejmutí majetku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Svazácká ze svěření městského 
obvodu Ostrava-Jih 

1577/RMOb-JIH/1822/27 OMJ/RMOb/03
06/19 

Souhlas se stavebním záměrem částí pozemku 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická 

1578/RMOb-JIH/1822/27 OVZ/RMOb/02
46/19 

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

1579/RMOb-JIH/1822/27 OVZ/RMOb/02
44/19 

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

1580/RMOb-JIH/1822/27 OBH/RMOb/02
62/19 

Uzavření smluv o nájmu bytů vyčleněných 
do 30.09.2019 jako byty sociální v rámci projektu 
„Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě 
Ostrava“ 

1581/RMOb-JIH/1822/27 OBH/RMOb/02
59/19 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného 
chování 

1582/RMOb-JIH/1822/27 INV/RMOb/005
6/19 

Zpracování projektové dokumentace „Výškovická 
ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, 
Ostrava-Jih“ 

1583/RMOb-JIH/1822/27 OBH/RMOb/02
56/19 

Zveřejnění záměrů na pronájem prostorů sloužících 
podnikání v objektu bez č.p. v Ostravě-Dubině 

1584/RMOb-JIH/1822/27 OPVO/RMOb/0
037/19 

Změna termínu schůze rady 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název 

 OBH/RMOb/02
54/19 

Uzavření smluv o nájmu bytů vyčleněných 
do 30.09.2019 jako byty sociální v rámci projektu 
„Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě 
Ostrava“ 

 OVZ/RMOb/02
45/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 96.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, 
prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“ 
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Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název 

 INV/RMOb/005
5/19 

Tisková oprava usnesení 
č.1546/RMOb-JIH/1822/26 ze dne 12.09.2019, 
bod 1 rozhodla 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0081/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 40/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1558/RMOb-JIH/1822/27 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

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

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 4 820 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6xxx o 4 820 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 5139 o 110 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 17, § 3349, pol. 5169 o 110 tis. Kč 

c) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 650 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5499, UZ 088 o 650 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5154 o 12 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 515x o 12 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 5171 o 53 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121 o 53 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3429, pol. 51xx o 80 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 12, § 6171, pol. 5164 o 80 tis. Kč 

g) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3392, pol. 6121, ORG 0400257000000 o 309 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6121, ORG 0400020000000 o 309 tis. Kč 

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

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 26.09.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0078/19 
Návrh na zřízení oprávnění ke službám přímého bankovnictví na účtech Komerční 
banky, a.s. 
  
Usnesení číslo: 1559/RMOb-JIH/1822/27 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zřízení oprávnění ke službám přímého bankovnictví na účtech zřízených u Komerční banky, 
a.s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054, pro oprávněné osoby 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 

  
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu “Příkazu k administraci” 
uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 30.09.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0079/19 
Dohoda o ukončení smlouvy o běžném účtu vedeného u Komerční banky, a.s. 
  
Usnesení číslo: 1560/RMOb-JIH/1822/27 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení smlouvy k běžnému účtu č. 19-9923540217/0100 mezi 
městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451 a Komerční 
bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054 ve znění 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 

  
se zrušením běžných účtů č. 19-9927540257, č. 7747050227, č. 19-9927550287, 
č. 19-9927560207 vedených u Komerční banky, a.s., ke dni 31.05.2020 
  

  



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 7/26 
  

3) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 30.09.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
4) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu, aby ve spolupráci s odborem právním zabezpečil všechny úkony 
související s rušením bankovních účtů dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.05.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0080/19 
Návrh na schválení Zásad sociálního fondu městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1561/RMOb-JIH/1822/27 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) ruší 

  
Zásady pro použití prostředků Sociálního fondu schválené radou městského obvodu 
dne 30.04.2003 usnesením č. 613/9 včetně všech jejich následných úprav 

s účinností ke dni 30.09.2019 

  
2) schvaluje 

  
Zásady sociálního fondu městského obvodu Ostrava-Jih ve znění přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0041/19 
Žádost o příspěvek na úhradu nákladů na poskytování péče o občany města 
  
Usnesení číslo: 1562/RMOb-JIH/1822/27 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
neposkytnout finanční dar SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových služeb, příspěvková 
organizace, Tajovského 1156/1, 736 01  Havířov-Podlesí, IČO 00297488 ve výši 10 000 Kč 
na pokrytí části nákladů na sociální službu poskytovanou občanovi městského obvodu 
Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0055/19 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo VZ 58.18 - Oprava chodníků 
na ul. Edisonové v Ostravě - Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 1563/RMOb-JIH/1822/27 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0973/2018/ODK na realizaci VZ 58.18 
Oprava chodníků na ul. Edisonové v Ostravě - Hrabůvce, se společností STAVIA - silniční 
stavby, a.s., IČO 25864092, se sídlem Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, z důvodu 
vzniku víceprací. V důsledku těchto změn se cena 7 360 939,19 Kč bez DPH sjednaná 
ve smlouvě o dílo zvyšuje o částku 991 808,13 Kč bez DPH na celkovou částku 8 352 747,32 Kč 
bez DPH, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0239/19 
Převod svěřeného majetku 
  
Usnesení číslo: 1564/RMOb-JIH/1822/27 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s převodem svěřeného přebytečného majetku ze Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, příspěvkové organizace, se sídlem Krestova 1387/36A, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743 na Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Dubina, 
V. Košaře 6, příspěvkovou organizaci, se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, 
IČO 70631751 v celkové částce 116 539 Kč, dle předloženého návrhu 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0237/19 
Školské obvody základních škol 
  
Usnesení číslo: 1565/RMOb-JIH/1822/27 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
změnu Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených 
zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy a nežádá žádnou změnu týkající 
se městského obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 

OSC/RMOb/0006/19 
Úhrada kreditu frankovacího stroje 
  
Usnesení číslo: 1566/RMOb-JIH/1822/27 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 
IČO: 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní služby 
spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek ve výši 300 000 Kč pro frankovací stroj 
PITNEY BOWES DM 300c, v.č. 7920442, umístěný na podatelně Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih 

  
2) ukládá 

  
odboru správních činností zajistit úhradu kreditu dle bodu 1) tohoto materiálu z ORJ 13 ODPA 
6171 POL 5161 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 04.10.2019
 vedoucí odboru správních činností 

 

 (zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0007/19 
Stanovení doby pro uzavření manželství v roce 2020 a postupu při povolování uzavření 
manželství mimo stanovenou dobu nebo na kterémkoli vhodném místě 
  
Usnesení číslo: 1567/RMOb-JIH/1822/27 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanoví 

  
dobu pro uzavření manželství v roce 2020 dle Přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
2) stanoví 

  
postup při povolování uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo na kterémkoli vhodném 
místě dle Přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0255/19 
Umístění telekomunikačního zařízení na střechu bytového domu Oráčova 1326/1, 
Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1568/RMOb-JIH/1822/27 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na střechu bytového domu č.p. 1326 
na ul. Oráčova č.or. 1, Ostrava-Hrabůvka se společností OVANET a.s., IČO: 25857568, 
se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, za účelem monitoringu bezpečnostní situace 
v obvodu. Odběr el. energie pro provoz zařízení bude zajištěn nájemcem na základě 
instalovaného samostatného elektroměru, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0257/19 
Změna účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu 
na prostor v objektu na ulici V Zálomu 1, O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1569/RMOb-JIH/1822/27 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o změně návrhu smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést stavbu na prostor 
sloužící podnikání o výměře 449,82 m2 v objektu č.p. 2948, který je součástí pozemku 
p.č.st. 4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, která má 
být uzavřena s organizací Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, IČO 00097586, 
se sídlem 28.října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, na základě rozhodnutí RMOb 
č. usnesení 1387/RMOb-JIH/1822/24 ze dne 08.08.2019, a to tak, že nabude účinnosti až ke dni 
01.01.2020, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0369/19 
Záměr na pronájem a stanovisko k záměru prodeje částí pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. V Troskách 
  
Usnesení číslo: 1570/RMOb-JIH/1822/27 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 673/7 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 
o výměrách 28 m2 a 29 m2 za účelem užívání jako zahrady, na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní dobou 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje částí pozemku p.p.č. 673/7 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách, svěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih, oddělených a nově označených jako: 

- p.p.č. 673/18 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m2 

- p.p.č. 673/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 3568-37/2019, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0365/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Mařákova a Věšínova 
  
Usnesení číslo: 1571/RMOb-JIH/1822/27 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „SO 08 – Přípojka splaškové kanalizace“, spočívajícím 
v umístění přípojky splaškové kanalizace v předpokládané délce 29 bm pod povrchem části 
pozemku p.p.č. 155/13 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 JT invest Ostrava s.r.o., IČO 26837200, se sídlem Starobělská 826/55, Zábřeh, 
700 30 Ostrava  je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 155/13 
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění přípojky splaškové 
kanalizace pod názvem stavby „SO 08 – Přípojka splaškové kanalizace“, ve prospěch 
oprávněných nemovitých věcí, na kterých bude realizovaná stavba „Novostavba bytového domu 
včetně inženýrských sítí, příjezdové komunikace a parkovacích ploch“, pozemků p.p.č. 155/1 
ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 155/15 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, které jsou ve vlastnictví společnosti JT invest Ostrava s.r.o., IČO 26837200, se sídlem 
Starobělská 826/55, Zábřeh, 700 30 Ostrava, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý 
i započatý bm přípojky splaškové kanalizace 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného strpět umístění, užívání a provozování přípojky splaškové kanalizace 
v části dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem 
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3) souhlasí 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít s  vlastníkem pozemků 
p.p.č. 155/1 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 155/15 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, společností JT invest Ostrava s.r.o., IČO 26837200, se sídlem 
Starobělská 826/55, Zábřeh, 700 30 Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
4) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Novostavba bytového domu včetně inženýrských sítí, 
příjezdové komunikace a parkovacích ploch“ spočívajícího v umístění těchto stavebních 
a inženýrských objektů 

SO.01 – bytový dům BLOK I 

SO.02 – bytový dům BLOK II 

SO.03 – domovní vybavení      

SO.04 – sjezd a zpevněné plochy   

SO.05 – areálové osvětlení 

SO.07 – oplocení objektu včetně vjezdové brány a vstupní branky 

SO.08 – přípojka splaškové kanalizace 

SO.09 – přípojka dešťové kanalizace 

SO.10 – vodovodní přípojka 

SO.11 – NTL plynovodní přípojka, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou z důvodu společné hranice s pozemkem p.p.č. 154/59 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, svěřeným městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 1 materiálu, souhlas pro stavebníka JT invest Ostrava s.r.o., IČO 26837200, 
se sídlem Starobělská 826/55, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2021 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0321/19 
Změna smluvního vztahu k pozemku v k. ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1572/RMOb-JIH/1822/27 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
uzavřít se společností RENGL, s.r.o., IČO 25420160, se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec 
XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku, Smlouvě o právu 
provést stavbu č. 7/014/327/14/Ulr. ze dne 11.11.2014, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0361/19 
Záměr na pronájem částí pozemku a návrh na ukončení nájemních smluv 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 
  
Usnesení číslo: 1573/RMOb-JIH/1822/27 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 36 m2 v  k. ú. Hrabůvka, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, 
za účelem užívání parkovacích stání č. 41, 79 a 84 o výměrách 12 m2 

b) vypovědět 

1. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/84/13/Vru ze dne 6.6.2013, uzavřenou 
s XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX, za účelem 
užívání parkovacího stání č. 21 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace  o výměře 13 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

2. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/422/13/Vru ze dne 19.9.2013, uzavřenou s XXXXX   
XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX, za účelem užívání 
parkovacího stání č. 22 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace  o výměře 13 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

3. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/529/13/Vru ze dne 4.11.2013, uzavřenou s XXXXX
s XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XX za účelem užívání parkovacího stání č. 23 na části pozemku p.p.č. 
270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 13 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická, 

4. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/419/13/Vru  ze dne 24.9.2013, uzavřenou s
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX, za účelem 
užívání parkovacího stání č. 24 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace  o výměře 13 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

5. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/528/13/Vru  ze dne 29.10.2013, uzavřenou 
s XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX, za účelem 
užívání parkovacího stání č. 25 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace  o výměře 13 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

6. Smlouvu o nájmu pozemku  č. 7/014/129/14/Vru  ze dne 5.6.2014, uzavřenou s XXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX X 
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XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, za účelem užívání parkovacího stání  č. 27  na části 
pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 13 m2 v k. ú. Hrabůvka, 
ul  Provaznická 

7. Smlouvu o nájmu pozemku   č. 7/014/130/14/Vru ze dne 5.6.2014, uzavřenou s XXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX X za účelem užívání parkovacího stání č. 28 na části 
pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 13 m2 v k. ú. Hrabůvka, 
ul  Provaznická 

8. Smlouvu o nájmu pozemku  č. 7/014/229/14/Fuk ze dne 1.7.2014, uzavřenou s XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX XXX, za účelem užívání 
parkovacího stání č. 29  na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace  o 
výměře 13 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

9. Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/28/15/Hud ze dne 2.2.2015, uzavřenou s XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX XXX, za účelem užívání parkovacího 
stání č. 30  na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2

v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

10. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/382/13/Vru ze dne 12.8.2013, uzavřenou 
s  XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXX, za účelem užívání parkovacího stání  č. 31 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní 
plocha, ostatní komunikace  o výměře 13 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

11. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/420/13/Vru ze dne 19.9.2013, uzavřenou 
s XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX X 
XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXX, za účelem užívání parkovacího stání  č. 32 
na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 13 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Provaznická 

12. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/325/13/Vru ze dne 2.7.2013, uzavřenou s XXXXX
XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX X 
XXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXX, za účelem užívání parkovacího stání č. 33, na části 
pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 13 m2 v k. ú. Hrabůvka, 
ul  Provaznická 

13. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/803/10/Gál ze dne 13.10.2010, ve znění dodatku, 
uzavřenou s XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX , 
za účelem užívání parkovacího stání  č. 35 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace  o výměře 13 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

14. Smlouvu o nájmu pozemku   č. 7/014/358/14/Fuk ze dne 7.11.2014, uzavřenou s XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX, za účelem užívání 
parkovacího stání  č. 38,  na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace  o výměře 13 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 
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15. Smlouvu o nájmu pozemku  č. 7/014/83/14/Vru ze dne 18.2.2014, uzavřenou 
s  XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX, za účelem užívání parkovacího stání  č. 40 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní 
plocha, ostatní komunikace  o výměře 13 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

16. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/110/11/Gál ze dne 16.6.2011, ve znění dodatků, 
uzavřenou s XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX , 
za účelem užívání parkovacího stání  č. 42 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace  o výměře 12,5 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

17. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/138/10/Gál ze dne 19.2.2010, ve znění dodatku, 
uzavřenou s XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
za účelem užívání parkovacího stání  č. 50 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace  o výměře 12,5 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

18. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/139/10/Gál ze dne 19.2.2010, ve znění 
dodatku,  uzavřenou s XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXX, za účelem užívání parkovacího stání č. 51 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní 
plocha, ostatní komunikace  o výměře 12,5 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

19. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/141/10/Gál ze dne 17.2.2010, ve znění 
dodatku,  uzavřenou s XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX, za účelem užívání parkovacího stání  č. 53 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní 
plocha, ostatní komunikace  o výměře 12,5 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

20. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/142/10/Gál ze dne 9.4.2010, ve znění dodatku, 
uzavřenou s XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXX XXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXX XXX XX X XXXXXX XXXX, za účelem užívání parkovacího stání č. 54 
na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 12,5 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Provaznická 

21. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/143/10/Gál ze dne 10.3.2010, ve znění dodatku, 
uzavřenou s XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX, za účelem užívání parkovacího stání č. 55 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní 
plocha, ostatní komunikace  o výměře 12,5 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

22. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/144/10/Gál ze dne 19.2.2010, ve znění dodatku, 
uzavřenou s XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX , 
za účelem užívání parkovacího stání č. 56 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 12,5 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

23. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/145/10/Gál ze dne 19.2.2010, ve znění dodatku, 
uzavřenou s XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX, 
za účelem užívání parkovacího stání č. 57 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace  o výměře 12,5 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

24. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/146/10/Gál ze dne 13.10.2010, ve znění 
dodatku,  uzavřenou s XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXX XX XXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX, za účelem užívání parkovacího stání  č. 58 
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na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 12,5 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Provaznická 

25. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/147/10/Gál ze dne 19.1.2010, ve znění dodatku, 
uzavřenou s XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX  
za účelem užívání parkovacího stání č. 59 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace  o výměře 12,5 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

26. Smlouvu o nájmu nemovitosti  č. 7/014/470/12/Vru dne 7.6.2013,   uzavřenou 
s  XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, za účelem 
užívání parkovacího stání č. 85 na části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace  o výměře 13 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0370/19 
Záměr na pronájem a stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Písečná 
  
Usnesení číslo: 1574/RMOb-JIH/1822/27 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 1060/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Písečná, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 31 m2

za účelem užívání jako oplocená zahrada, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje části pozemku p.p.č. 1060/8 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Písečná, svěřeného městskému 
obvodu Ostrava-Jih, oddělené a nově označené jako: 

- p.p.č. 1060/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 3569-38/2019, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0345/19 
Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská 
  
Usnesení číslo: 1575/RMOb-JIH/1822/27 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Charita Ostrava, Hospic sv. Lukáše, zahradní altán 
a zpevněné plochy“ spočívajícím v provedení stavby - vybudování zahradního altánu včetně 
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dlažby o výměře 43,20 m2 (3,60 m x 12,00 m) a doplnění dlažby před altánem o výměře 
25,80 m2, na částech pozemku parc.č. 793/295 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
Charita Ostrava, IČO: 44940998, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava je platný 
do 31.12.2021 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0367/19 
Návrh na odejmutí majetku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká ze svěření 
městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1576/RMOb-JIH/1822/27 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s odejmutím majetku svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, tvořícího vodní  a sportovní 
areál v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká v celkové hodnotě majetku specifikovaného 
v příloze č. 3 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0306/19 
Souhlas se stavebním záměrem částí pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Proskovická 
  
Usnesení číslo: 1577/RMOb-JIH/1822/27 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „STAVEBNÍ ÚPRAVY SHOPU čerpací stanice pohonných 
hmot MOL - C364 Proskovická, 700 30 Ostrava - Výškovice“ spočívajícím v úpravách čerpací 
stanice na pozemcích parc.č. 793/334 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 793/335 ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc.č. 793/336 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
v rozsahu dle situačního snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
MOL Česká republika, s.r.o., IČO: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 
110 00 Praha 1, je platný do 31.12.2021 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0246/19 
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a rozklad proti rozhodnutí 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 03.19
„Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, 
svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 
  
Usnesení číslo: 1578/RMOb-JIH/1822/27 

OVZ 

k usnesení č. 1093/RMOb-JIH/1822/20 
k usnesení č. 1334/RMOb-JIH/1822/23 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 

  
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Č.j.: 
ÚOHS-S0270/2019/VZ-24287/2019/533/Ame ze dne 02.09.2019 u podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 03.19 „Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných 
pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“, a Rozklad 
proti rozhodnutí ze dne 11.09.2019 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0244/19 
Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 1579/RMOb-JIH/1822/27 

OVZ 

k usnesení č. 0645/RMOb-JIH/1822/13 
k usnesení č. 1005/RMOb-JIH/1822/18 
k usnesení č. 1096/RMOb-JIH/1822/20 
k usnesení č. 1311/RMOb-JIH/1822/23 
k usnesení č. 1403/RMOb-JIH/1822/24 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí zařazení níže 
uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- StavbyDay s.r.o., Karasova 1130/23, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 07522240 
(žádost o účast č. 45) 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0262/19 
Uzavření smluv o nájmu bytů vyčleněných do 30.09.2019 jako byty sociální v rámci 
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 1580/RMOb-JIH/1822/27 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
s účinností od 01.10.2019 výjimku ze Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn 
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2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností od 01.10.2019 do 31.10.2019 (bez 
možnosti obnovy nájmu), nejdříve však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě 
se svolením k vykonatelnosti co do povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu s nájemci 
bytů: 

11. Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, č. b. 33 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXX 
XXXXXXXXX XXXX  
 
2. Bedřicha Václavka 1018/1, Ostrava-Bělský Les, 1+3, č. b. 18 - XXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX  

dle důvodové zprávy 

  
3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností od 01.10.2019 do 31.12.2019 
(bez možnosti obnovy nájmu), nejdříve však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu 
o dohodě se svolením k vykonatelnosti co do povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu 
s nájemci bytů: 

1. Abramovova 1591/16, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 2 - XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX  

dle důvodové zprávy 

  
4) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností od 01.10.2019 do 31.03.2020 (bez 
možnosti obnovy nájmu), nejdříve však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě 
se svolením k vykonatelnosti co do povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu s nájemci 
bytů: 

1. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 40 - XXX XXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

 
2. Václava Jiřikovského 168/29, Ostrava-Dubina, 1+2, č. b. 10 - XXXXXXX XXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX  
 
3. Zlepšovatelů 581/64, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 1 - XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX  
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4. Rodimcevova 2177/16, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 9 - XXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
5. Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 42 - XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
6. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 11 - XXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
7. Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice, 1+3, č. b. 24 - XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX  
 
8. Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 27 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX 
 
9. Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 27 - XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX 
 
10. Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, č. b. 52 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 

dle důvodové zprávy 

  
5) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností od 01.10.2019 do 31.03.2020 
(s možností obnovy nájmu) s nájemci bytů: 

1. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 15 - XXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
2. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 93 - XXXXXXXXX XXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX  
 
3. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. 43 - XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
4. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. 91 - XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
5. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 7 - XXXXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
6. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 42 - XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
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7. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 70 - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
 
8. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 90 - XXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
9. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 94 - XXXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
 
10. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 10 - XXXXX XXXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
11. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 24 - XXXXXX XXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
12. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 37 - XXXXX XXXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
13. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. 96 - XXXXXX XXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
14. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. 25 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X 
XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX  
 
15. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 26 - XXXXXXX XXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
16. Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, č. b. 8 - XXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
17. Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. 26 - XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
18. Františka Formana 271/47, Ostrava-Dubina, 0+2, č. b. 5 - XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXX 
XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX  
 
19. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 3 - XXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
20. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 10 - XXXXXXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
21. Vlasty Vlasákové 967/4, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 7 - XXXXX 
XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
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22. Vlasty Vlasákové 965/21, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 16 - XXXXXXX 
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX  
 
23. Zlepšovatelů 570/42, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 4 - XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX  
 
24. Zlepšovatelů 558/18, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 2 - XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX  
 
25. Vlasty Vlasákové 962/15, Ostrava-Bělský Les, 1+2, č. b. 19 - XXXXXXXX XXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX  
 
26. Čujkovova 1708/7, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 2 - XXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX 
 
27. Klegova 1407/23, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 30 - XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X 
 
28. Patrice Lumumby 2595/3, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 35 - XXXXX XXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX  
 
29. Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 56 - XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX  
 
30. Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 40 - XXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX  
 
31. Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, č. b. 35 - XXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX  
 
32. Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 45 - XXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX  
 
33. Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 24 - XXXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
34. Patrice Lumumby 2263/2, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 3 - XXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
 
35. Vlasty Vlasákové 964/19, Ostrava-Bělský Les, 1+3, č. b. 21 - XXXXXXXXX 
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX  

dle důvodové zprávy 
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6) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností od 01.10.2019 do 30.09.2020 
(s možností obnovy nájmu) s nájemci bytů: 

1. Bedřicha Václavka 1019/3, Ostrava-Bělský Les, 1+2, č. b. 4 - XXXXXXXXXXX 
XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX  
 
2. Václava Jiřikovského 168/29, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 6 - XXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX  
 
3. Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 12 - XXXXXXXXX XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX  
 
4. Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, č. b. 27 - XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX  

dle důvodové zprávy 

  
7) rozhodla 

  
o výši základního nájemného za 1 m2 započtené podlahové plochy bytu měsíčně u bytů dle bodu 
2 tohoto usnesení stanovené v Příloze č. 1 tohoto materiálu + nájemné za zařizovací předměty 
bytu, dle důvodové zprávy 

  
8) schvaluje 

  
s účinností od 01.10.2019 

1. vzorovou smlouvu o nájmu bytu VZOR NS 08, ve znění Přílohy č. 2 tohoto materiálu 

2. vzorový dodatek VZOR DOD 06 ke smlouvě o nájmu bytu (VZOR NS 08), ve znění Přílohy 
č. 3 tohoto materiálu 

dle důvodové zprávy 

  
9) 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 

s účinností od 01.10.2019 k podpisu vzorových smluv o nájmu bytů ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (VZOR NS 08) o jejichž uzavření 
rozhodla rada městského obvodu, dle důvodové zprávy 
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10) svěřuje 

  
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s čl. 7 odst. 9 písm. u) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, odboru bytového a ostatního hospodářství 
rozhodování o uzavírání vzorových dodatků ke smlouvám o nájmu bytů ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih VZOR DOD 06 na dobu 
určitou - nejdéle na 12 měsíců, dle důvodové zprávy 

  
11) 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 

s účinností od 01.10.2019 k podpisu vzorových dodatků ke smlouvám o nájmu bytů 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih VZOR 
DOD 06, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0259/19 
Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 1581/RMOb-JIH/1822/27 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zaslání výzvy společným nájemcům bytu č. X nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží 
stavby č.p. XX, která stojí na pozemku parcelní č.st. XX - zatavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo XXXXX XXXXXX, obec Ostrava podle 
ust. § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, manželům 
XXXXX XXXXX, nar. XXXX XXXX, bytem XXXXX XXXX, Ostrava-XXXXX, XXXXXX
XXXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXXXXX, Ostrava-XXXXXX dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0056/19 
Zpracování projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti 
a Čujkovova, Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1582/RMOb-JIH/1822/27 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 

  
u smlouvy o dílo agendové č. S/0425/2019/INV ze dne 10.04.2019 na veřejnou zakázku 
zpracování projektové dokumentace “Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, 
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Ostrava-Jih” se zhotovitelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová, 
IČO 75379007 se zpracováním projektové dokumentace pro územní řízení dle skicy v příloze 
č. 1 a trvá na řešení prostoru před kostelem ve smyslu zadávací dokumentace č. VZ 13/19 
dle přílohy č. 2 

  
2) ukládá 

  
v případě dalších finančních požadavků zhotovitele připravit písemnou dohodu  na ukončení 
smluvního vztahu nebo odstoupení od smlouvy o dílo 

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

 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0256/19 
Zveřejnění záměrů na pronájem prostorů sloužících podnikání v objektu 
bez č.p. v Ostravě-Dubině 
  
Usnesení číslo: 1583/RMOb-JIH/1822/27 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zveřejnění záměrů na pronájem prostorů sloužících podnikání v objektu bez č.p., který 
je součástí pozemku p.č. 105/14 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeném ke správě městskému obvodu Ostrava-Jih: 

1. o výměře 544,83 m2 za účelem provozování zařízení pro zájmové vzdělávání ve volném čase, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 200 Kč/m2/rok, organizaci 
Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 75080516, se sídlem 
Gurťjevova 1823/8, Ostrava-Zábřeh, 

2. o výměře 65,98 m2 za účelem provozování lékařské ambulance pro děti a dorost, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 600 Kč/m2/rok, podnikající fyzické 
osobě XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OPVO/RMOb/0037/19 
Změna termínu schůze rady 
  
Usnesení číslo: 1584/RMOb-JIH/1822/27 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) mění 

  
termín 28. schůze rady z 26.09.2019 na 30.09.2019 od 13:00 hodin 
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(zn. předkl.) 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č.1546/RMOb-JIH/1822/26 ze dne 12.09.2019, bod 1 rozhodla 
 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) chybné znění 

  
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 

  
2) správné znění 

  
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 57 603  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 

  
 

 


