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Usnesení 
28. schůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 30.09.2019 

  

čís. 1585/RMOb-JIH/1822/28 
- 

1619/RMOb-JIH/1822/28 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

  
v z. Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 

 
  
 

______________________________ 
Mgr. Jan Dohnal 
místostarosta 
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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 30.09.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

1585/RMOb-JIH/1822/28 OFR/RMOb/00
82/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 41/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1586/RMOb-JIH/1822/28 OFR/RMOb/00
83/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 42/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1587/RMOb-JIH/1822/28 SOC/RMOb/00
42/19 

Vzorové dohody o ukončení smluv o poskytnutí 
pečovatelských a odlehčovacích služeb 

1588/RMOb-JIH/1822/28 SOC/RMOb/00
43/19 

Způsob vedení účetnictví Centra sociálních služeb 
Jih, příspěvkové organizace 

1589/RMOb-JIH/1822/28 SOC/RMOb/00
44/19 

Smlouva o postoupení smlouvy 

1590/RMOb-JIH/1822/28 ODK/RMOb/00
56/19 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením 
dřevin 

1591/RMOb-JIH/1822/28 ODK/RMOb/00
57/19 

Návrh na schválení Metodického pokynu pro řízení 
činností příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 

1592/RMOb-JIH/1822/28 OBH/RMOb/02
47/19 

Oprava zveřejněné Smlouvy o odečítací 
a rozúčtovací službě v registru smluv 

1593/RMOb-JIH/1822/28 OBH/RMOb/02
48/19 

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

1594/RMOb-JIH/1822/28 OBH/RMOb/02
52/19 

Pronájem bytu 

1595/RMOb-JIH/1822/28 OBH/RMOb/02
58/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

1596/RMOb-JIH/1822/28 OBH/RMOb/02
63/19 

Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku 

1597/RMOb-JIH/1822/28 OMJ/RMOb/02
61/19 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Pavlovova a Rodimcevova 

1598/RMOb-JIH/1822/28 OMJ/RMOb/03
04/19 

Záměr na pronájem, stanovisko k prodeji části 
pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra 
Četyny 

1599/RMOb-JIH/1822/28 OMJ/RMOb/03
73/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita – Pavlovova x Rudná 

1600/RMOb-JIH/1822/28 OMJ/RMOb/03
76/19 

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

1601/RMOb-JIH/1822/28 OMJ/RMOb/03
77/19 

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

1602/RMOb-JIH/1822/28 OMJ/RMOb/03
78/19 

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

1603/RMOb-JIH/1822/28 OMJ/RMOb/03
79/19 

Záměr na pronájem parkovacích stání 
v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 
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1604/RMOb-JIH/1822/28 OMJ/RMOb/03
80/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka 

1605/RMOb-JIH/1822/28 OMJ/RMOb/03
82/19 

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

1606/RMOb-JIH/1822/28 OMJ/RMOb/03
83/19 

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava 

1607/RMOb-JIH/1822/28 OMJ/RMOb/03
85/19 

Souhlas vlastníka sousedního pozemku 
se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Horní 

1608/RMOb-JIH/1822/28 OSR/RMOb/00
22/19 

Přijetí dotace Operačního programu Zaměstnanost 
pro projekt Sociální pracovník ve škole 

1609/RMOb-JIH/1822/28 INV/RMOb/005
7/19 

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka - 
Dodatek č. 2 

1610/RMOb-JIH/1822/28 INV/RMOb/005
8/19 

Investiční záměry č. 8-11/2019 

1611/RMOb-JIH/1822/28 OVZ/RMOb/02
49/19 

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 81.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Rekonstrukce 
tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih” 

1612/RMOb-JIH/1822/28 OVZ/RMOb/02
50/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 93.19 „Poskytování služby 
Senior expres (2020-2022)“ 

1613/RMOb-JIH/1822/28 OSK/RMOb/02
42/19 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 
6B, příspěvkovou organizaci 

1614/RMOb-JIH/1822/28 OVZ/RMOb/02
48/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 97.19 
„Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 
3202, Ostrava-Zábřeh - dokončení” 

1615/RMOb-JIH/1822/28 OVZ/RMOb/02
47/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na dodávky) –
 VZ 76.19 „Nákup průmyslových myček“ 

1616/RMOb-JIH/1822/28 OPVO/RMOb/0
038/19 

Návrh na odvolání člena komise 

1617/RMOb-JIH/1822/28 OFR/RMOb/00
84/19 

Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu 
statutárního města Ostrava na rok 2020 

1618/RMOb-JIH/1822/28 OFR/RMOb/00
85/19 

Informace o změně úrokové sazby na účtu vedeném 
u České spořitelny, a.s. 

1619/RMOb-JIH/1822/28 OSK/RMOb/02
47/19 

Dodatek č. 1 - VZ .18 - „Přírodní zahrady 
MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova , MŠ Šponarova, 
MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 5. dílčí část 
MŠ Mitušova 4” 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0082/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 41/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1585/RMOb-JIH/1822/28 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 21 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5222 o 21 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 200 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 513x o 200 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 280 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5222 o 280 tis. Kč 

d) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery na pol. 4121 o 16 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 16 tis. Kč 

e) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 6121, ORG 0400268000000 o 1 276 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 276 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3xxx, pol. 51xx o 4 883 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 4 883 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 03.10.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0083/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 42/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1586/RMOb-JIH/1822/28 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

a) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, UZ 103x33063 o 2 222 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG 363 o 2 222 tis. Kč 

b) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 120x13014 o 3 483 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 5336, UZ 120x13014, ORG dle bodu b) důvodové 
zprávy předloženého materiálu o 3 483 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 03.10.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0042/19 
Vzorové dohody o ukon čení smluv o poskytnutí pe čovatelských a odleh čovacích 
služeb 
  
Usnesení číslo: 1587/RMOb-JIH/1822/28 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

vzorové znění dohod o ukončení smluv o poskytování pečovatelských a odlehčovacích služeb, 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0043/19 
Způsob vedení ú četnictví Centra sociálních služeb Jih, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1588/RMOb-JIH/1822/28 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vedení účetnictví příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359, 
ve zjednodušeném rozsahu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 
s platností od jejího vzniku, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0044/19 
Smlouva o postoupení smlouvy 
  
Usnesení číslo: 1589/RMOb-JIH/1822/28 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít Smlouvu o postoupení smlouvy, ve věci Smlouvy o přepravě věci č. 6/g/022/17/00 
ze dne 20.10.2000, ve znění dodatků, uzavřenou mezi Branislavem Herákem, se sídlem 
Rovniny 484/42, 748 01 Hlučín, IČO 46539921 a Městským obvodem Ostrava-Jih, se sídlem 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451, a Centrem sociálních služeb Jih, 
příspěvková organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 
08238359, od 01.01.2020, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0056/19  
Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řevin 
  
Usnesení číslo: 1590/RMOb-JIH/1822/28 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 
  

s kácením 1 ks břízy bílé, 2 ks třešní ptačích a 4 ks jasanů ztepilých na pozemku p.č. 215/13 
a 223/15 v k.ú. Hrabůvka v rámci připravované akce s názvem “Rekonstrukce vodovodu 
ul. Edisonova” pro investora akce statutární město Ostrava, dle předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0057/19  
Návrh na schválení Metodického pokynu pro řízení činností p říspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1591/RMOb-JIH/1822/28 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

Metodický pokyn pro řízení činností příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 
s účinností ode dne 1. 10. 2019, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
2) zmocňuje 
  

starostu a místostarostu městského obvodu Ostrava-Jih, jemuž byly svěřeny konkrétní úkoly 
na úseku komunálních služeb, dopravy a silničního hospodářství, k udělování pokynu 
k výkonu doplňkové činnosti organizace Technické služby Ostrava-Jih, IČO 66739331, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle předloženého materiálu a jeho 
přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0247/19  
Oprava zve řejněné Smlouvy o ode čítací a rozú čtovací služb ě v registru smluv 
  
Usnesení číslo: 1592/RMOb-JIH/1822/28 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o vypořádání závazků ke Smlouvě o odečítací a rozúčtovací službě 
agendové číslo S/0998/2018/OBH ze dne 26.09.2018 na zpracování odečtů bytových měřidel 
s rádiovým modulem se společností Techstain, s.r.o., IČO 28633831, se sídlem 
Koblovská 503/125, 729 25 Ostrava-Petřkovice, a to na dobu určitou do 31.12.2025, v rozsahu 
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 18.10.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0248/19  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři nespln ění podmínek p řechodu nájmu 
bytu ze zákona 
  
Usnesení číslo: 1593/RMOb-JIH/1822/28 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o ukončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 30.09.2019, 
dle důvodové zprávy 
Milana Fialy XXXXX, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. XX 
XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, Milana Fialy XXXXX, Ostrava-
Dubina  a  XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Milana F ialy XXXXX, Ostrava-
Dubina 

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 01.10.2019, 
dle důvodové zprávy 
Milana Fialy XXXXX, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. XXX, 
XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Milana Fialy XXX XX, Ostrava-Dubina 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0252/19  
Pronájem bytu 
  
Usnesení číslo: 1594/RMOb-JIH/1822/28 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 2 - XXXXXXX XXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0258/19  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 1595/RMOb-JIH/1822/28 

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 122/1, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 53 - XXXXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX zastoupena opatrovníkem 
XXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XX 

b) Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 18 - XXXXXX XXXX , nar. 
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

c) Václava Jiřikovského 170/33, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 14 - XXXXXXXXXXX
XXXXX nar. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

d) Výškovická 447/153,  Ostrava-Výškovice, 1+3, standard, č. b. 35 - XXXXXXXXXX
XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X 

e) Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice, 1+3, standard, č. b. 42 - XXXXXXXXXXXXX , 
nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

f) Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, 1+1, standard, č. b. 79 - XXXXXXXXXX , 
nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

g) Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 16 - XXXXXXXXX XXXXX , 
nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

h) Průkopnická 2122/5, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 8 - XXXXXXXXXXXX , nar. 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

i) Patrice Lumumby 2262/4, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 4 - XXXXXXXXXXXXX
nar. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

j) Svornosti 2280/5, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 10 - XXXXXXXXXXXX nar. 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX XX nar. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

k) Svornosti 2281/3, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 7 - XXXXXXXXXXXX nar. 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní 
nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy   
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2. o pronájmu bytů výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, 
a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy     

a) Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 74 - XXXXXXXXXXXXXXXXX , 
nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

b) Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 76 - XXXXXXXXXXX , nar. 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci 
nízkonákladového bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy   

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0263/19  
Návrh na vy řazení neupot řebitelného majetku 
  
Usnesení číslo: 1596/RMOb-JIH/1822/28 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vyřazení neupotřebitelného movitého majetku spravovaného odborem bytového a ostatního 
hospodářství v celkové hodnotě 1 213 402,98 Kč: 

- drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 1 211 498,98 Kč 

- majetek evidovaný v podrozvahové evidenci v hodnotě 1 904 Kč 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0261/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
a Rodimcevova 
  
Usnesení číslo: 1597/RMOb-JIH/1822/28 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „REKONSTRUKCE TT NA UL. PAVLOVOVA VČETNĚ 
ZASTÁVKY RODIMCEVOVA“ spočívajícím v rekonstrukci spodku a svršku stávající 
dvoukolejné tramvajové trati a dotčených komunikací v úseku ulic Pavlovova – Rodimcevova 
situovaných na částech pozemků p.p.č. 654/1, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/3, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/8, ostatní plocha, 
zeleň, p.p.č. 654/9, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/12, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/13, 
ostatní plocha, zeleň, v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
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svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto 
materiálu; souhlas pro stavebníka  Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, je platný do 31.12.2021 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0304/19  
Záměr na pronájem, stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Bohumíra Četyny 
  
Usnesení číslo: 1598/RMOb-JIH/1822/28 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 119 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, ulice Bohumíra Četyny, svěřeném městskému 
obvodu Ostrava-Jih, za účelem vybudování nového vstupu do objektu občanské vybavenosti 
č.p. 3025 a užívání pozemku pod novým vstupem včetně přilehlých ploch, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část 
pozemku parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná plocha, o předpokládané výměře 119 m2, 
v k. ú. Dubina u Ostravy a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru prodat 
část pozemku parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná plocha, o předpokládané výměře 119 m2, 
v k. ú. Dubina u Ostravy, v rozsahu dle zákresu, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

  
 

zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0373/19  
Záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – Pavlovova x 
Rudná 
  
Usnesení číslo: 1599/RMOb-JIH/1822/28 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m² 
a p. p. č. 644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 110 m², tj. o celkové výměře 150 m², v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, za účelem užívání zahrádky č. 41 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní 
dobou 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0376/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1600/RMOb-JIH/1822/28 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  částem pozemkům p.č. 740/50 ostatní plocha, zeleň 
a p.č. 740/78 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy, spočívající v povinnosti 
trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NNk, v rozsahu 
dle geometrického plánu, č. 1198-298/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 9 500 Kč 
+ zákonná sazba DPH 

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

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0377/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1601/RMOb-JIH/1822/28 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování 
plynárenského zařízení, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3545-878/2019, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 4 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01 Ústní nad Labem smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy 
č. 1 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0378/19  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrab ůvka a k. ú. Záb řeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1602/RMOb-JIH/1822/28 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemky v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh nad Odrou, pod garážemi cizích 
vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou: 
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1. pozemek p.č.st. 1847, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
U Lesa 

2. pozemek p.č.st. 1691/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, lokalita U Skleníku 

3. pozemek p.č.st. 2338, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

4. pozemek p.č.st. 2580, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

5. pozemek p.č.st. 2621, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

6. pozemek p.č.st. 3661, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

7. část pozemku p.č.st. 2961/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,18 m2 (celková výměra 
228 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38594 příslušejícího 
k jednotce 16/485 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

8. část pozemku p.č.st. 2972/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,51 m2 (celková výměra 
240 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 845/19297 příslušejícího 
k jednotce 5/213 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

9. část pozemku p.č.st. 2977/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,22 m2 (celková výměra 
196 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1526/32453 příslušejícího 
k jednotce 4444/130 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0379/19  
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina u 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1603/RMOb-JIH/1822/28 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout: 



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 14/22 
  

1. parkovací stání č. 22 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka 
Formana za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, 
na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH 
měsíčně 

2. parkovací stání č. 78 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, 
obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty 
Vlasákové za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, 
na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH 
měsíčně 

3. parkovací stání č. 30 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez čp/če, 
obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty 
Vlasákové za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, 
na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH 
měsíčně 

4. parkovací stání č. 62 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 199 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

5. parkovací stání č. 56 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0380/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1604/RMOb-JIH/1822/28 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.p.č. 403/1 ostatní plocha, zeleň v k. ú. 
Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování  podzemní 
kabelové přípojky NN včetně přípojkové skříně, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1523-
943/2016, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 3 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
40502 Děčín, Děčín IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění 
přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0382/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1605/RMOb-JIH/1822/28 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  částem pozemkům p.p.č. 783/4 ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 
783/17 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 1236/2 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 1236/3 ostatní plocha 
zeleň a p.p.č. 1237/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování veřejné sítě elektronických 
komunikací, v rozsahu dle geometrických plánů č. 3509-220a/2018, č. 3509-220b/2018, 
č. 3509-220c/2018,č. 3509-220d/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 376 736 Kč + 
zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností PODA a.s., IČO 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 1 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0383/19 
Předání majetku statutárnímu m ěstu Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1606/RMOb-JIH/1822/28 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s předáním majetku – veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce: „Parkoviště 
a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh, SO 401 Veřejné osvětlení“ 
kolaudované na pozemcích p.p.č. 623/163, 623/164, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
v celkové hodnotě 332 826,31 Kč 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucí odboru majetkového k podpisu předávacího protokolu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0385/19  
Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavebním z áměrem na pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 1607/RMOb-JIH/1822/28 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) nesouhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - umístění stavby oplocení na pozemku p.č.st. 754 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, v podílovém spoluvlastnictví vlastníků šesti bytových 
jednotek v bytovém domě č.p. 662, ul. Horní 5, stojícím na pozemku p.č.st. 754, z důvodu 
společné hranice s pozemkem p.p.č. 225/7 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, 
který je přílohou č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0022/19 
Přijetí dotace Opera čního programu Zam ěstnanost pro projekt Sociální pracovník ve 
škole 
  
Usnesení číslo: 1608/RMOb-JIH/1822/28 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost od poskytovatele Česká republika -
Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, 
IČO: 00551023, pro projekt “Sociální pracovník ve škole” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0057/19 
Náměstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor Hrab ůvka - Dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 1609/RMOb-JIH/1822/28 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0238/2019/INV na veřejnou zakázku “Náměstí 
Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka” se zhotovitelem Zlínstav a.s., IČO 28315669, se sídlem 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 
303 741,51 Kč bez DPH na částku 77 410 640,61 Kč bez DPH (částka včetně DPH 
93 666 875,14 Kč), a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu 
nerealizace některých prací a realizace nových prací nutných k dokončení této zakázky 

  
3) ukládá 
  odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. S/0238/2019/INV na veřejnou zakázku “Náměstí Ostrava-Jih, veřejný 
prostor Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0058/19 
Investi ční záměry č. 8-11/2019 
  
Usnesení číslo: 1610/RMOb-JIH/1822/28 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. IZ č. 8/2019 - Celková rekonstrukce MŠ Gavlase, Ostrava-Dubina 
2. IZ č. 9/2019 - Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh 
3. IZ č. 10/2019 - Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu 
4. IZ č. 11/2019 - Zeleň Savarin (Dr. Martínka) 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit, po přidělení finančních prostředků, zpracování podkladů 
pro zadání veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0249/19 
Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 81.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Rekonstrukce tramvajovéh o podchodu Tylova, 
ul. Plzeňská, Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 1611/RMOb-JIH/1822/28 

OVZ 

k usnesení č. 1415/RMOb-JIH/1822/24 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 81.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih” dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není 
žádný účastník zadávacího řízení 

  
2) ukládá 
  oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 

a související se zrušením zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 81.19 
Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, 
ul. Plzeňská, Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.10.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0250/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 93.19 
„Poskytování služby Senior expres (2020-2022)“ 
  
Usnesení číslo: 1612/RMOb-JIH/1822/28 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 93.19 „Poskytování služby Senior expres 
(2020-2022)“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části 
III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
4. PhDr. Linda Nováková Palatá, vedoucí odboru sociální péče 
5. Mgr. Taťána Frajs, odbor hospodářské správy 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. Bc. Jana Šťastová, odbor sociální péče 
5. Danuše Havlíková, odbor sociální péče 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 93.19 „Poskytování služby Senior expres (2020-2022)“ a předložit 
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.11.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0242/19  
Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava- Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p říspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 1613/RMOb-JIH/1822/28 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru ve výši 14 104 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace se sídlem Volgogradská 2600/6B, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 
dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0248/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) -
VZ 97.19 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Záb řeh -
dokon čení” 
  
Usnesení číslo: 1614/RMOb-JIH/1822/28 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 97.19 
„Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh - dokončení” 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad 
pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih 
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným 
v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  hodnotící komisi ve složení: 

- členové 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního   
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr 
4. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční 
5. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr 
4. Ing. Eva Kurková, odbor investiční 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 97.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem 
na uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.12.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0247/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na dodávky) -
VZ 76.19 „Nákup pr ůmyslových my ček“ 
  
Usnesení číslo: 1615/RMOb-JIH/1822/28 

OVZ 

k usnesení č. 1477/RMOb-JIH/1822/25 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky 
na dodávky VZ 76.19 „Nákup průmyslových myček“ a o uzavření kupní smlouvy u této 
podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Finezza facility s.r.o., 
Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 29398096, za nabídkovou cenu 
2 794 600 Kč bez DPH, tj. 3 381 466 Kč vč. DPH, a s termínem plnění 60 kalendářních dnů 
od písemné výzvy kupujícího 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci 
této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 76.19 „Nákup průmyslových myček“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 11.10.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh kupní smlouvy k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
VZ 76.19 „Nákup průmyslových myček“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 08.11.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OPVO/RMOb/0038/19 
Návrh na odvolání člena komise 
  
Usnesení číslo: 1616/RMOb-JIH/1822/28 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 
  Ing. ach. Cyrila Vltavského, MPA z funkce člena komise investiční, strategického rozvoje 

a výstavby ke dni 30.09.2019 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0084/19 
Metodika pro sestavování návrhu rozpo čtu statutárního m ěsta Ostrava na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 1617/RMOb-JIH/1822/28 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

Metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2020 ve znění 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  harmonogram prací při přípravě návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0085/19 
Informace o zm ěně úrokové sazby na ú čtu vedeném u České spo řitelny, a.s. 
  
Usnesení číslo: 1618/RMOb-JIH/1822/28 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informaci o změně úrokové sazby na účtu č. 1651132319/0800 vedeném u České spořitelny, 
a.s. s účinností od 01.09.2019, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0247/19  
Dodatek č. 1 - VZ .18 - „P řírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova , MŠ Špona rova, 
MŠ Zlepšovatel ů, MŠ F. Formana – 5. díl čí část MŠ Mitušova 4” 
  
Usnesení číslo: 1619/RMOb-JIH/1822/28 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. agendové S/0437/2019/OŠK ze dne 24.05.2019 
se zhotovitelem STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, 
IČO 01919652 na akci VZ 122.18 - Stavba „Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova, 
MŠ Šponarova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 5. dílčí část MŠ Mitušova 4”, kterými 
se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 24 960 Kč 
bez DPH na částku 835 100,18 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 10.10.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
 


