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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 17.10.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

1630/RMOb-JIH/1822/29 OFR/RMOb/00

93/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 44/2019 rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1631/RMOb-JIH/1822/29 OFR/RMOb/00

92/19 

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019, příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih 

1632/RMOb-JIH/1822/29 OFR/RMOb/00

90/19 

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 příspěvkové 

organizace Technické sluţby Ostrava-Jih, zřízené 

statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Ostrava-Jih 

1633/RMOb-JIH/1822/29 SOC/RMOb/00

45/19 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. 

Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 

1634/RMOb-JIH/1822/29 SOC/RMOb/00

46/19 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. 

Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 

1635/RMOb-JIH/1822/29 SOC/RMOb/00

47/19 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. 

Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce 

1636/RMOb-JIH/1822/29 SOC/RMOb/00

48/19 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. 

Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce 

1637/RMOb-JIH/1822/29 OSR/RMOb/00

21/19 

Přijetí podpory ze Státního fondu ţivotního 

prostředí České republiky pro projekty Přírodní 

zahrada – Zelená učebna, Síla Ţivlů, Zpátky 

ke kořenům na MŠ Tarnavova, V rytmu Ţivlů 

1638/RMOb-JIH/1822/29 OHS/RMOb/00

18/19 

Vyřazení majetku 

1639/RMOb-JIH/1822/29 INV/RMOb/005

9/19 

Dodatek č. 2 k SOD - VZ 34.19 - Výstavba osobních 

výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 

a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka 

1640/RMOb-JIH/1822/29 INV/RMOb/006

0/19 

VZ 43.19 Prostor pro všechny - Dodatek č.1 

1641/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

70/19 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 

a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, 

Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci 

1642/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

69/19 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 

a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 

příspěvkovou organizaci 

1643/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

40/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 

příspěvkových organizací 

1644/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

43/19 

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro ţáky 

základních škol zřízených statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
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1645/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

46/19 

Změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových 

organizací základních a mateřských škol zřízených 

statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Ostrava-Jih 

1646/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

51/19 

Rozšíření Městského integrovaného kamerového 

systému v městském obvodě Ostrava-Jih 

1647/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

52/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové 

organizace 

1648/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

55/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 

Mitušova 16, příspěvkové organizace 

1649/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

54/19 

Přerušení činnosti školních druţin při základních 

školách 

1650/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

56/19 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole 

Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 

organizaci 

1651/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

57/19 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 

Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 

příspěvkové organizace 

1652/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

58/19 

Stanovisko k bilingvní výuce v Základní škole 

Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 

organizaci 

1653/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

59/19 

Aktualizace projektových fichí MAP 

1654/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

60/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 

Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové 

organizace 

1655/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

61/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 

a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 

příspěvkové organizace 

1656/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

62/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 

a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 

příspěvkové organizace 

1657/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

63/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 

a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové 

Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové 

organizace 

1658/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

64/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 

a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, 

příspěvkové organizace 

1659/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

65/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 

a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 

příspěvkové organizace 

1660/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

66/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 

a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 

příspěvkové organizace 
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1661/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

67/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 

a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 

příspěvkové organizace 

1662/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

68/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 

Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 

organizace 

1663/RMOb-JIH/1822/29 OBH/RMOb/02

61/19 

Ţádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu 

při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 

ze zákona 

1664/RMOb-JIH/1822/29 OBH/RMOb/02

65/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

1665/RMOb-JIH/1822/29 OBH/RMOb/02

67/19 

Podání výpovědi z nájmu bytu 

1666/RMOb-JIH/1822/29 OBH/RMOb/02

68/19 

Vyčlenění bytové jednotky v bytovém domě na ul. 

Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce a změna 

jejího účelu uţívání 

1667/RMOb-JIH/1822/29 OBH/RMOb/02

69/19 

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem 

prostoru slouţícího podnikání na ulici 

Čujkovova 1706/3, Ostrava-Zábřeh 

1668/RMOb-JIH/1822/29 OBH/RMOb/02

71/19 

Sleva z nájmu za garáţové staní v bytovém domě 

na ulici Františka Formana 277/28, Ostrava-Dubina 

1669/RMOb-JIH/1822/29 OBH/RMOb/02

64/19 

Dodatek č. 1 ke smlouvě na servis a opravy výtahů 

v bytových domech 

1670/RMOb-JIH/1822/29 OBH/RMOb/02

60/19 

Pronájem prostoru slouţícího podnikání v objektu 

na ulici Svornosti bez č.p., Ostrava-Zábřeh 

1671/RMOb-JIH/1822/29 OBH/RMOb/02

79/19 

Pronájem bytů neziskové organizaci Charita Ostrava 

1672/RMOb-JIH/1822/29 OBH/RMOb/02

75/19 

Ţádost o poskytnutí slevy na pachtovném za pacht 

prostor slouţících podnikání v objektu na ulici 

Čujkovova 40a, O.-Zábřeh 

1673/RMOb-JIH/1822/29 OBH/RMOb/02

77/19 

Zveřejnění záměrů na pronájem prostor slouţících 

podnikání v objektu bez č.p. v lokalitě ulice 

J. Matušky, Ostrava-Dubina 

1674/RMOb-JIH/1822/29 ODK/RMOb/00

58/19 

Ţádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením 

dřevin 

1675/RMOb-JIH/1822/29 ODK/RMOb/00

60/19 

Řád veřejného pohřebiště v Ostravě-Zábřehu 

1676/RMOb-JIH/1822/29 ODK/RMOb/00

61/19 

Vzorová smlouva o nájmu hrobového místa 

a vzorová dohoda o ukončení smlouvy o nájmu 

hrobového místa 

1677/RMOb-JIH/1822/29 ODK/RMOb/00

63/19 

Smlouva o dílo - Novoroční ohňostroj 2020 

1678/RMOb-JIH/1822/29 OVZ/RMOb/02

59/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 

zakázka na stavební práce) - VZ 102.19 

„Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň 

Savarin” 
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1679/RMOb-JIH/1822/29 OVZ/RMOb/02

51/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 

(nadlimitní veřejná zakázka na sluţby) - VZ 69.19 

Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení 

obvodového pláště, střechy a stropů sklepních 

prostor, reko. střechy a balkonů bytových domů ul. 

Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 

Ostrava-Bělský Les” 

1680/RMOb-JIH/1822/29 OVZ/RMOb/02

58/19 

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” 

1681/RMOb-JIH/1822/29 OVZ/RMOb/01

78/19 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS 

„Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví 

SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ 

1682/RMOb-JIH/1822/29 OVZ/RMOb/02

52/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 

na stavební práce) - VZ 95.19 „Renovace kašny 

před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, 

Ostrava-Hrabůvka“ 

1683/RMOb-JIH/1822/29 OVZ/RMOb/02

55/19 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na sluţby zadané 

v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - 

Inţenýrsko-investorská činnost a stavebně 

technický dozor investora při realizaci stavebních 

a jiných prací” 

1684/RMOb-JIH/1822/29 OVZ/RMOb/02

57/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 

(nadlimitní veřejná zakázka na sluţby) - VZ 73.19 

Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení 

obvodového pláště, střechy a stropů sklepních 

prostor, oprava střechy a výměna oken bytových 

domů Fr. Formana 55, 57, Ostrava-Dubina” 

1685/RMOb-JIH/1822/29 OVZ/RMOb/02

62/19 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS 

(nadlimitní veřejná zakázka na sluţby) - VZ 16.18 

„Dynamický nákupní systém - 

Inţenýrsko-investorská činnost a stavebně 

technický dozor investora při realizaci stavebních 

a jiných prací” 

1686/RMOb-JIH/1822/29 OVZ/RMOb/01

79/19 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce zadané v DNS) - VZ 138.18 DNS 

„Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 

městského obvodu Ostrava - Jih“ 

1687/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04

14/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 21 

1688/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/03

09/19 

Zřízení věcného břemene – sluţebnosti v k. ú. 

Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 

1689/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/03

55/19 

Pronájem částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Pospolitá 
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1690/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/03

72/19 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. Abramovova 

1691/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/03

81/19 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, ul. Drůbeţí 

1692/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/03

84/19 

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

ul. Krokova 

1693/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/03

88/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, ul. Husarova 

1694/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/03

91/19 

Záměr na pronájem a záměr prodeje částí pozemků 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská 

1695/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/03

92/19 

Záměr na pronájem a záměr prodeje části pozemku 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Zámku 

1696/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/03

93/19 

Výpůjčka části pozemku v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, ul. Šeříková 

1697/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/03

94/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

ul. Na Rybníčkách 

1698/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/03

96/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. Zimmlerova a ul. Markova 

1699/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/03

97/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 

ul. Provaznická 

1700/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/03

98/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene – sluţebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Pavlovova 

1701/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/03

99/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ul. Alejnikovova 

1702/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04

00/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 80 

1703/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04

01/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. Volgogradská - restaurační zahrádka 

1704/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04

02/19 

Stanovisko k nabytí a následnému svěření pozemku 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Na Drahách x 

Samaritánská 

1705/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04

03/19 

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím 

objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 

1706/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04

04/19 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími 

garáţemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

1707/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04

05/19 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, lokalita - Při Hůře 

1708/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04

06/19 

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k. ú. 

Hrabůvka, ul. Paseky 

1709/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04

07/19 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. Volgogradská 2456 

1710/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04

08/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, 

ul. Edisonova 

1711/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04

09/19 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. 

Hrabůvka, ul. Edisonova 

1712/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04 Záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem částí 
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10/19 pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

1713/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04

11/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene - sluţebnosti na části pozemku v k. ú. 

Hrabůvka, ulice Cholevova 

1714/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04

12/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova 

1715/RMOb-JIH/1822/29 OMJ/RMOb/04

13/19 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím 

objektu PO 01 na ul. Františka Formana 

1716/RMOb-JIH/1822/29 OVZ/RMOb/02

65/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 

VZ na stavební práce) - VZ 98.19 „Rekonstrukce 

objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka“ 

1717/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

73/19 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 

Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou 

organizaci 

1718/RMOb-JIH/1822/29 OPVO/RMOb/0

039/19 

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty - Mgr. Dagmar 

Hrabovská, Mgr. Jan Dohnal 

1719/RMOb-JIH/1822/29 OVZ/RMOb/02

63/19 

Uzavření smlouvy - centrální nákup - (veřejná 

zakázka malého rozsahu na sluţby) - „Provádění 

revizí elektrického nářadí, elektrických spotřebičů 

a pohyblivých přívodů dle ČSN“ 

1720/RMOb-JIH/1822/29 ODK/RMOb/00

59/19 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání 

veřejných zakázek pro příspěvkovou organizaci 

Technické sluţby Ostrava-Jih a uzavření smlouvy 

o dodávce se společností Asseco Solutions, a.s. 

1721/RMOb-JIH/1822/29 OBH/RMOb/02

82/19 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava sanačních omítek 

v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka” 

1722/RMOb-JIH/1822/29 OBH/RMOb/02

74/19 

Revokace usnesení, zveřejnění záměru na pronájem 

prostoru slouţícího podnikání v objektu na ul. 

Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

1723/RMOb-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02

44/19 

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Ostrava-Jih 

1724/RMOb-JIH/1822/29 OFR/RMOb/00

97/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 45/2019 rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

  
Materiály, které byly staţeny: 
  

 Materiál 
  

Název 

  OMJ/RMOb/03

89/19 

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Javůrkova, Zimmlerova 

  ODK/RMOb/00

62/19 

Výzva objednatele k zahájení podzimního 

odstranění listí 

  OVZ/RMOb/02

53/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 

na stavební práce) - VZ 94.19 „Zateplení kina Luna 

- revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-Jih“ 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0093/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 44/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1630/RMOb-JIH/1822/29 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové 

zprávy předloţeného materiálu, kterým se: 

a) 

- sníţí běţné výdaje § 6409, pol. 5901 o 37 tis. Kč 

- zvýší běţné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5331 o 37 tis. Kč 

b) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, UZ 103x33063 o 1 632 tis. Kč 

- zvýší běţné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG 365 o 1 632 tis. Kč 

c) 

- sníţí kapitálové výdaje ORJ 1, § 342x, pol. 6121, UZ 12, ORG dle bodu c) důvodové zprávy 

předloţeného materiálu o 89 tis. Kč 

- sníţí běţné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5137, UZ 12, ORG dle bodu c) důvodové zprávy 

předloţeního materiálu o 7 tis. Kč 

- zvýší běţné výdaje § 6409, pol. 5901 o 96 tis. Kč  

d) 

- sníţí kapitálové výdaje ORJ 1, § xxxx, pol. 6121, ORG dle bodu d) důvodové zprávy 

předloţeného materiálu o 307 tis. Kč 

- zvýší běţné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 307 tis. Kč 

e) 

- sníţí kapitálové výdaje ORJ 8, § xxxx, pol. 6121, UZ 359x, ORG dle bodu e) důvodové zprávy 

předloţeného materiálu o 8 714 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 311x, pol. 6121, UZ 359x, ORG dle bodu e) důvodové zprávy 

předloţeného materiálu o 8 714 tis. Kč 

f) 

- sníţí kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400082000000 o 190 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, ORG 0400212000000 o 190 tis. Kč 

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

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 24.10.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0092/19 
Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019, příspěvkové organizace zřízené statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1631/RMOb-JIH/1822/29 

OFR, OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih: 

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, Ostrava-Jih, Hrabůvka, 

Dr. Martínka 1439/4, IČO 73184560, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti 

o částku  37 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy předloţeného materiálu 

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0090/19 
Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 příspěvkové organizace Technické sluţby 
Ostrava-Jih, zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1632/RMOb-JIH/1822/29 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih: 

Technické sluţby Ostrava-Jih, IČ 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 

Ostrava-Zábřeh zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 3 000 Kč dle bodu 1) 

důvodové zprávy předloţeného materiálu 

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0045/19 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 1633/RMOb-JIH/1822/29 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 

dle důvodové zprávy 

Odborářská 68, 0+2, I. kat., č. b. 17 

XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0046/19 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 1634/RMOb-JIH/1822/29 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 

dle důvodové zprávy 

Odborářská 68, 0+2, I. kat., č. b. 4 

XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0047/19 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 1635/RMOb-JIH/1822/29 

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. 21  

XXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX  

  
 

  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0048/19 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 1636/RMOb-JIH/1822/29 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

dle důvodové zprávy 

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

XXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0021/19 
Přijetí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí České republiky pro projekty 
Přírodní zahrada – Zelená učebna, Síla Ţivlů, Zpátky ke kořenům na MŠ Tarnavova, 
V rytmu Ţivlů 
  
Usnesení číslo: 1637/RMOb-JIH/1822/29 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu č. 04901862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí České 

republiky mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem 

Státním fondem ţivotního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 

Praha 11, IČ: 00020729, na financování projektu “Zpátky ke kořenům na MŠ Tarnavova” 

dle přílohy č. 1 předloţeného materiálu 
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2) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu č. 05141862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí České 

republiky mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem 

Státním fondem ţivotního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 

Praha 11, IČ: 00020729, na financování projektu “Síla ţivlů” dle přílohy č. 2 předloţeného 

materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu č. 07521862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí České 

republiky mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem 

Státním fondem ţivotního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 

Praha 11, IČ: 00020729, na financování projektu “Zpátky ke kořenům na MŠ Tarnavova” 

dle přílohy č. 3 předloţeného materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu č. 04021862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí České 

republiky mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem 

Státním fondem ţivotního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 

Praha 11, IČ: 00020729, na financování projektu “V rytmu Ţivlů” dle přílohy č. 4 předloţeného 

materiálu 

  

5) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje zabezpečit všechny úkony potřebné k uzavření smlouvy dle bodu 

1) aţ 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0018/19 
Vyřazení majetku 
  
Usnesení číslo: 1638/RMOb-JIH/1822/29 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku 

spravovaného pod ORJ 9 v celkové výši 1 577 270,36 Kč dle přílohy č. 1 a 3 předloţeného 

materiálu: 

028 0000 DDHM           963 524,84 Kč 

018 0000 DDNM             67 040,00 Kč 

022 0500 DHM              539 514,02 Kč 

902 0300 hmot. oper.         7 191,50 Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0059/19 
Dodatek č. 2 k SOD - VZ 34.19 - Výstavba osobních výtahů v bytových domech 
Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1639/RMOb-JIH/1822/29 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 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 předloţených dokladů, kterými 

se upravuje poloţkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 13 102,04 Kč 

bez DPH na částku 5 531 166,68 Kč bez DPH 

  

2) rozhodla 

  
o tom, ţe v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku z SOD prodlouţit termín 

provedení díla o 5 kalendářních dnů na 115 kalendářních dnů 

  

3) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 ke SOD 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.11.2019 

 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0060/19 
VZ 43.19 Prostor pro všechny - Dodatek č.1 
  
Usnesení číslo: 1640/RMOb-JIH/1822/29 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1k SOD agendové číslo S/0744/2019/INV ze dne 08.08.2019 se 

zhotovitelem Gartensta PLUS s.r.o., Nepovolená 1320, 107 00 Praha - Dubeč,IČO 26689472 

na akci VZ 43.19 Prostor pro všechny.Na základě předloţených dokladů, kterými se upravuje 

poloţkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje cena  o 297 590,74 Kč bez DPH na částku 

1 316 525,18 Kč bez DPH 

  

2) rozhodla 

  
o tom,ţe v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazků z SOD prodlouţit termín 

provedení díla o 3 kalendářní dny na 33 kalendářních dnů 

  

3) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č.1 k SOD 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.11.2019 

 vedoucí odboru investičního 
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0270/19 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 1641/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru ve výši 25 280 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 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0269/19 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 1642/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru ve výši 3 496 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 

Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 

Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

dle důvodové zprávy 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0240/19 
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 příspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 1643/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu odpisového plánu na rok 2019 

- Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 

příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, 

dle předloţené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, se 

sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631751, dle předloţené důvodové 

zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace, 

se sídlem B. Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978352, dle předloţené 

důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, se 

sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687, dle předloţené důvodové 

zprávy 

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, se sídlem 

Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387, dle předloţené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, se sídlem Srbská 450/2, 

700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778, dle předloţené důvodové zprávy 
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2) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2019 

Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 

příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, 

a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 11  tis. Kč, dle předloţené 

důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, se 

sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631751, a to zvýšením 

plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 7  tis. Kč, dle předloţené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace, 

se sídlem B. Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978352, a to sníţením 

plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 10  tis. Kč, dle předloţené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, se 

sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687, a to zvýšením 

plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 7  tis. Kč, dle předloţené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, se sídlem 

Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387, a to sníţením plánovaných 

nákladů na odpisy majetku ve výši 19  tis. Kč, dle předloţené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, se sídlem Srbská 450/2, 

700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778, a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy 

majetku ve výši 1  tis. Kč, dle předloţené důvodové zprávy 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0243/19 
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro ţáky základních škol zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1644/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
oznámení o vyhlášení volných dnů pro ţáky základních škol zřízených statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0246/19 
Změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních a 
mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1645/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol 

zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, které jsou v souladu se 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se “Zásadami 

pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního 

příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, 

Městským obvodem Ostrava-Jih”, dle důvodové zprávy s účinností od 01.11.2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0251/19 
Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v městském obvodě 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1646/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s rozšířením Městského integrovaného kamerového systému provozovaného společností 

OVANET a.s. na území městského obvodu Ostrava-Jih 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování sluţby elektronických komunikací společností 

OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 293 99 491 dle přílohy 

č. 2 předloţeného materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0252/19 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1647/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem 

Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560, v celkové hodnotě 

90 442,72 Kč dle předloţeného návrhu 

  

2) ukládá 

  
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  

 Vyřizuje: Jarmila Krejčová, T: 30.11.2019 

 předseda likvidační komise 
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0255/19 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1648/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 

příspěvkové organizace, se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 

IČO 70631735, v celkové hodnotě 103 083 Kč dle předloţeného návrhu 

  

2) ukládá 

  
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  

 Vyřizuje: Mgr. Martin Pail, T: 31.10.2019 

 předseda likvidační komise 
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0254/19 
Přerušení činnosti školních druţin při základních školách 
  
Usnesení číslo: 1649/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přerušením provozu školních druţin při základních školách 2019/2020 dle předloţeného 

návrhu 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0256/19 
Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 1650/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 

organizaci, se sídlem Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847, pro školní 

rok 2019/2020, dle předloţeného návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0257/19 
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1651/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení výjimky ze “Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 

organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1, bodu 1. pro Základní školu 

Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizaci, se sídlem Provaznická 831/64, 

700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky 

malého rozsahu na dodávku sluţeb v rámci zajištění školy v přírodě pro ţáky základní školy 

v předpokládané výši 1 700 000 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

  
Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci, se sídlem 

Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310,  jmenovat členem hodnotící 

komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  

 Vyřizuje: Mgr. Libuše Přikrylová, T: 30.04.2020 

 ředitelka 
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0258/19 
Stanovisko k bilingvní výuce v Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 1652/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 

  
s bilingvní výukou tělesné výchovy  v Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 

IČO: 709 78 310 od školního roku 2020/2021 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0259/19 
Aktualizace projektových fichí MAP 
  
Usnesení číslo: 1653/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s aktualizací projektových fichí MAP níţe uvedených příspěvkových organizací  

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

sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, s projektem „Rekonstrukce 

a modernizace učeben”, dle důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 

Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, s projektem „Odborná učebna 

dílen na ZŠ Provaznická“, dle důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 

příspěvkové organizace s projekty „Učebna přírodopisu”, „Venkovní učebna v atriu”, „Učebna 

fyziky/chemie” a  „Digitální Lukáška”, dle důvodové zprávy 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0260/19 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1654/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace, 

se sídlem Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379, s projektem 

„Modernizace učebny dílen“ dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0261/19 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1655/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 

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

s projektem „Venkovní environmentální učebna ZŠ a MŠ Březinova“, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0262/19 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1656/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 

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

s projektem „Malá tělocvična“ ZŠ a MŠ Březinova, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0263/19 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1657/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové 

Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 

Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631751, s projektem „Multimediální učebna“ a „Interaktivní 

mateřská škola”, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0264/19 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1658/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, 

příspěvkové organizace, se sídlem Volgogradská 6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, 

s projektem „Technologie a řemeslo“, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0265/19 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1659/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 

příspěvkové organizace, se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631786, 

s projektem „Dílny na Šeříkové“, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0266/19 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, 
V. Košaře 6, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1660/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 

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

s projekty „Investice do odborné výuky a konektivity školy“, „Podpora volby povolání 

a uplatnění na trhu práce” a „Chceme být úspěšní”, dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0267/19 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1661/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 

příspěvkové organizace, se sídlem Krestova 36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, 

s projekty „Vybudování digitálních jazykových učeben a jazykových kabinetů pro 1. a 2. stupeň 

na ZŠ Krestova 36A“, „Modernizace učebny a kabinetu technického a řemeslného vzdělávání 

na ZŠ Krestova 36A” a „Modernizace učeben přírodních věd a kabinetů na ZŠ Krestova 36A”, 

dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0268/19 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1662/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, 

se sídlem Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778,  s pěti projekty 

na „Odborné učebny v původní vestavbě v ZŠ Srbská” a s projekty „Vybudování odborné 

učebny v atriu školy“ a „Učebna v atriu”, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0261/19 
Ţádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 1663/RMOb-JIH/1822/29 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31.10.2019, dle důvodové zprávy 

Jubilejní XXXXXX, 1+2, č. b. X, XXXXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXX, Jubilejní XXXX, 

Ostrava-Hrabůvka 
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2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 01.11.2019, 

dle důvodové zprávy 

Jubilejní XXXXXX, 1+2, č. b. X, XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, Jubilejní XXXX, 

Ostrava-Hrabůvka 

3. o ukončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31.10.2019, 

dle důvodové zprávy 

Jana Škody XXXXXXX, 1+4, č. b. XX, XXXXXXXXXX nar. XXXXXXX a XXXXXXXXX, 

nar. XXXXXXXXXX, Jana Škody XXXX, Ostrava-Dubina 

4. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 01.11.2019, 

dle důvodové zprávy 

Jana Škody XXX, 1+4, č. b. XX, XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, Václava Jiřikovského XXX, 

Ostrava-Dubina 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0265/19 
Pronájem bytů výběrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 1664/RMOb-JIH/1822/29 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
1. písemné vyjádření XXXXXXXXXXX ze dne 12.09.2019 k přihláškám do výběrového řízení 

na pronájem bytů za smluvní nájemné, připojené v Příloze č. 1 

2. písemné sdělení XXXXXXXXXXXXXXX ze dne 04.09.2019 k přihláškám do výběrového 

řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné, připojené v Příloze č. 2   

  

2) rozhodla 

  
1. 

a) o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne 

účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

• Václava Košaře 124/5, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 26 – XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

• Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 47 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX 

• Václava Jiřikovského 168/29, Ostrava-Dubina, 1+2, standard, č. b. 7 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• Slezská 402/11,  Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 4 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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• Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, 0+1, standard, č. b. 61 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, 0+1, standard, č. b. 78 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• Zlepšovatelů 567/36, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 3 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 21 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 26 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 23 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 39 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 46 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• Svornosti 2298/37, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 7 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní 

nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy   

b) nevybrat uchazeče na pronájem bytu č. 28, 1+1, standard, ul. Oráčova 1326/1, 

Ostrava-Hrabůvka, výběrovým řízením za smluvní nájemné a záměr na pronájem bytu 

výběrovým řízením za smluvní nájemné znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy   

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) Františka Formana 278/30, Ostrava-Dubina, 0+2, standard, č. b. 23 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

b) Dr. Šavrdy 3028/17, Ostrava-Bělský Les, 0+2, standard, č. b. 11 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci 

nízkonákladového bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy   
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0267/19 
Podání výpovědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 1665/RMOb-JIH/1822/29 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1,2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 

XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, č. b. X 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0268/19 
Vyčlenění bytové jednotky v bytovém domě na ul. Odborářská 677/72 
v Ostravě-Hrabůvce a změna jejího účelu uţívání 
  
Usnesení číslo: 1666/RMOb-JIH/1822/29 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. vyčlenit bytovou jednotku č. 11 nacházející se ve 2. nadzemním podlaţí stavby - bytový dům 

s č.p. 677, která je součástí pozemku parc.č.st. 691/1 - zastavěná plocha 

a nádvoří  v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo Odborářská 677/72, obec Ostrava, 

z obecního bytového fondu 

2. o změně účelu uţívání bytové jednotky dle bodu 1 na nebytový prostor za účelem zřízení 

kanceláře pro Centrum sociálních sluţeb Jih, příspěvková organizace, IČO 08238359, se sídlem 

Odborářská 677/72, 700 30  Ostrava-Hrabůvka 

dle důvodové zprávy  

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0269/19 
Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem prostoru slouţícího podnikání 
na ulici Čujkovova 1706/3, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1667/RMOb-JIH/1822/29 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
výpověď z nájmu prostoru slouţícího podnikání o výměře 54,61 m² v objektu k bydlení 

č.p. 1706, který je součástí pozemku p.č.st. 2062 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 

Čujkovova 1706/3, Ostrava-Zábřeh, podanou nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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2) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem prostoru slouţícího podnikání o výměře 54,61 m² v objektu 

k bydlení č.p. 1706, který je součástí pozemku p.č.st. 2062 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní 

místo Čujkovova 1706/3, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 

do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

s minimální výší nájemného 600 Kč/m²/rok, bez určení účelu uţívání, za podmínky, 

ţe 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 běţnými morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem 

a zastavárenské činnosti, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0271/19 
Sleva z nájmu za garáţové staní v bytovém domě na ulici Františka Formana 277/28, 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 1668/RMOb-JIH/1822/29 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
neposkytnout slevu z nájemného za garáţové stání č. 4 v objektu k bydlení  č.p. 277, který je 

součástí pozemku p.č. 110/83 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 277/28, 

Ostrava-Dubina, nájemci  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0264/19 
Dodatek č. 1 ke smlouvě na servis a opravy výtahů v bytových domech 
  
Usnesení číslo: 1669/RMOb-JIH/1822/29 

OBH 

k usnesení č. 0051/ZMOb-JIH/1822/3 
k usnesení č. 1312/RMOb-JIH/1822/23 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0194/2018/OBH ze dne 08.03.2018 

na provádění servisu a oprav výtahů v bytových domech se zhotovitelem VÝTAHY OSTRAVA 

SERVIS s.r.o., se sídlem Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 29393728, kterým 

se upravuje rozsah plnění díla a ukončuje se poskytování plnění u bytového domu č.p. 3022, 

který je součástí pozemku p. č. st. 4760 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Mňukova 24, 
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Ostrava-Zábřeh  a u bytového domu č.p. 1440,  který je součástí pozemku p. č. st. 1182 v k.ú. 

Hrabůvka,  ul. Klegova 21, Ostrava-Hrabůvka v rozsahu předloţeného návrhu dle důvodové 

zprávy 

  

2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství zajisti plnění dle bodu 1 tohoto ustanovení 

  

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0260/19 
Pronájem prostoru slouţícího podnikání v objektu na ulici Svornosti bez č.p., 
Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1670/RMOb-JIH/1822/29 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu prostoru o výměře 28,80 m2 v objektu bez č.p., který je součástí pozemku p.č.st.3202 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Svornosti bez č.p., Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, podnikající 

fyzické osobě XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 

s výší nájemného 400 Kč/m2/rok, za účelem provozování prodejny občerstvení, v rozsahu 

předloţeného 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: 29.11.2019 

 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0279/19 
Pronájem bytů neziskové organizaci Charita Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1671/RMOb-JIH/1822/29 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1) vyčlenit v rámci realizace sociální sluţby s názvem Charitní středisko sv. Lucie - sociální 

rehabilitace poskytované na území městského obvodu Ostrava-Jih neziskovou organizací 

Charita Ostrava, IČ 44940998, se sídlem Kořenského 1323/7, 703 00  Ostrava, zastoupenou 

Bc. Martinem Praţákem, DiS., ředitelem, v souladu s uzavřenou dohodou o spolupráci 

č. S/0707/2019/OBH ze dne 08.07.2019 

a) byt č. 80 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 5. nadzemním podlaţí 

stavby č.p. 1719, která je součástí pozemku parcelní č.st. 2184 - zastavěná plocha a nádvoří 

v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1719/31, obec Ostrava 

b) byt č. 74 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 5. nadzemním podlaţí 

stavby č.p. 1737, která je součástí pozemku parcelní č.st. 2076 - zastavěná plocha a nádvoří 

v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1737/32, obec Ostrava 

dle důvodové zprávy 

2) o pronájmu bytů dle bodu 1) odst. 1) písm. a), b) tohoto usnesení neziskové organizaci Charita 

Ostrava, IČ 44940998, se sídlem Kořenského 1323/7, 703 00  Ostrava, zastoupené 

Bc. Martinem Praţákem, DiS., ředitelem, na dobu určitou - 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

smlouvy o nájmu bytu, za smluvní nájemné ve výši 65 Kč za m2 započtené podlahové plochy 

bytu měsíčně + nájemné za zařizovací předměty bytu, dle důvodové zprávy 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0275/19 
Ţádost o poskytnutí slevy na pachtovném za pacht prostor slouţících podnikání v 
objektu na ulici Čujkovova 40a, O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1672/RMOb-JIH/1822/29 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
ţádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, který je 

pachtýřem  prostor slouţících podnikání v objektu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřené ke správě městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 3165, který je součástí pozemku 

p.č.st. 6495 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, 

uţívaných na základě pachtovní smlouvy č. 46/032/108/15, ve znění dodatků, 
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2) rozhodla 

  
nevyhovět ţádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

o poskytnutí slevy z pachtovného za období od 01.05.2019 do 30.09.2019 ve výši 5 862 Kč 

a následné bezplatné uţívání části prostor slouţících podnikání o výměře 34,59 m2 v objektu 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, 

č.p. 3165, který je součástí pozemku p.č.st.6495 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 

Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0277/19 
Zveřejnění záměrů na pronájem prostor slouţících podnikání v objektu bez č.p. 
v lokalitě ulice J. Matušky, Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 1673/RMOb-JIH/1822/29 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zveřejnění záměrů na pronájem prostor slouţících 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, 

svěřené do správy městskému obvodu Ostrava-Jih: 

1. prostor o výměře 15,93 m2 za účelem uţívání jako sklad, s výší minimálního nájemného 

600 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 

2. prostory bez určení účelu uţívání se zaměřením na vyuţití v oblasti školství a vzdělávání, 

kultury, volného času, s výší minimálního nájemného 200 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní dobou, a to: 

- v pavilonu A1 v I. nadzemním podlaţí o výměře 230,46 m2, 

- v pavilonu A1 v II. nadzemním podlaţí o výměře 234,00 m2, 

- v pavilonu A2 v I. nadzemním podlaţí o výměře 256,01 m2, 

- v pavilonu A2 v II. nadzemním podlaţí o výměře 218,81 m2, dle důvodové zprávy  

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0058/19 
Ţádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin 
  
Usnesení číslo: 1674/RMOb-JIH/1822/29 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s kácením celkem 40 ks dřevin a 610 m2 keřového porostu na pozemku p.č. 783/2, k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, v rámci připravované akce s názvem “Sportovní komplex Volgogradská” 

pro investora akce Moravskoslezský kraj, dle předloţeného materiálu 
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 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0060/19 
Řád veřejného pohřebiště v Ostravě-Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 1675/RMOb-JIH/1822/29 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řád veřejného pohřebiště v Ostravě-Zábřehu dle předloţeného materiálu a jeho příloh 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0061/19 
Vzorová smlouva o nájmu hrobového místa a vzorová dohoda o ukončení smlouvy o 
nájmu hrobového místa 
  
Usnesení číslo: 1676/RMOb-JIH/1822/29 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa a vzorovou dohodu o ukončení smlouvy o nájmu 

hrobového místa dle předloţeného materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0063/19 
Smlouva o dílo - Novoroční ohňostroj 2020 
  
Usnesení číslo: 1677/RMOb-JIH/1822/29 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na Novoroční ohňostroj 2020 s firmou PYRO MORAVIA s.r.o., 

IČO 25381172, se sídlem Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava-Přívoz za předpokládanou cenu 

499 675 Kč s DPH, dle předloţeného materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0259/19 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – 
VZ 102.19 „Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin” 
  
Usnesení číslo: 1678/RMOb-JIH/1822/29 

OVZ 

k usnesení č. 1628/RMObM-JIH/1822/12 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsaţených v zadávací dokumentaci k podlimitní 

veřejné zakázce na stavební práce VZ 102.19 „Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň 

Savarin” dle přiloţené důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0251/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na sluţby) – 
VZ 69.19 Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení obvodového pláště, 
střechy a stropů sklepních prostor, reko. střechy a balkonů bytových domů 
ul. Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-Bělský Les” 
  
Usnesení číslo: 1679/RMOb-JIH/1822/29 

OVZ 

k usnesení č. 1414/RMOb-JIH/1822/24 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku 

na sluţby VZ 69.19 Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení obvodového pláště, 

střechy a stropů sklepních prostor, reko. střechy a balkonů bytových domů ul. Dr. Šavrdy 

č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-Bělský Les” a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní 

veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: Komplexní sluţby Dušek, s.r.o. se sídlem 

Bechlínská 705/4, Letňany, 190 00 Praha 9, IČO: 03931382, za nabídkovou cenu 292 000 Kč 

bez DPH, tj. 353 320 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 120 kalendářních dnů od následujícího dne 

po dni účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 300 Kč 

bez DPH/hod. 

  

2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 

nadlimitní veřejné zakázky na sluţby VZ 69.19 Zpracování projektové dokumentace 

na „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, reko. střechy a balkonů 

bytových domů ul. Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-Bělský Les” 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru investičního 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 

starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 

zakázky na sluţby VZ 69.19 Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení obvodového 

pláště, střechy a stropů sklepních prostor, reko. střechy a balkonů bytových domů ul. 

Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-Bělský Les” 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 20.11.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0258/19 
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: 1680/RMOb-JIH/1822/29 

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 
k usnesení č. 1579/RMOb-JIH/1822/27 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
na základě zprávy o otevření a posouzení ţádosti o účast po zavedení DNS a dle přiloţené 

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 níţe 

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 

(ţádost o účast č. 46) 

  

2) bere na vědomí 

  
na základě zprávy o otevření a posouzení ţádosti o účast po zavedení DNS a dle přiloţené 

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 zařazení níţe uvedeného 

dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou zakázku 
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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 

(ţádost o účast č. 47) 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0178/19 
Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) – 
VZ 10.16 DNS „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského 
obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1681/RMOb-JIH/1822/29 

OVZ 

k usnesení č. 0717/RMOb-JIH/1822/14 
k usnesení č. 1327/RMOb-JIH/1822/23 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v DNS 

VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, 

městského obvodu Ostrava-Jih” dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za III. čtvrtletí roku 2019, a to: 

- 94/2019 Oprava volného bytu č. 6, Zlepšovatelů 50/574, Ostrava-Hrabůvka 

- 99/2019 Oprava volného bytu č. 3, Výškovická 184/631, Ostrava-Výškovice 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0252/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 95.19 
„Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1682/RMOb-JIH/1822/29 

OVZ 

k usnesení č. 1552/RMOb-JIH/1822/26 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloţené důvodové 

zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce VZ 95.19 „Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, 

Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- TOKAMA stavební s.r.o., Ostravská 19, 739 25 Sviadnov, IČO: 01445961, za nabídkovou 

cenu 3 979 346,35 Kč bez DPH, tj. 4 815 009,08 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 

85 kalendářních dnů od zahájení díla, 

- jako druhým v pořadí s účastníkem FICHNA - HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, 

IČO: 27765857, za nabídkovou cenu 3 992 855,29 Kč bez DPH, tj. 4 831 354,90 Kč vč. DPH, 

a s lhůtou realizace 88 kalendářních dnů od zahájení díla 
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2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 95.19 „Renovace kašny před poliklinikou 

na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 28.10.2019 

 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 malého rozsahu na stavební práce 

VZ 95.19 „Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“ 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.11.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0255/19 
Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na sluţby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický 
nákupní systém - Inţenýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor 
investora při realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 1683/RMOb-JIH/1822/29 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávy o otevření, o posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v rámci 

DNS VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inţenýrsko-investorská činnost a stavebně 

technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” dle § 141 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za III. čtvrtletí roku 2019, a to: 

- VZ 20.2019 Technický dozor investora na výměnu PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu 

Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava- Hrabůvka, 

- VZ 27.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 5, 

Volgogradská 157A/2373, 

- VZ 28.2019 Oprava chodníků na ul. Klegova v Ostravě - Hrabůvce - TDI, 

- VZ 29.2019 Technický dozor investora na realizaci akce Oprava elektroinstalace MŠ 

P. Lumumby 14, 

- VZ 30.2019 Technický dozor investora na opravu sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, 

Ostrava-Hrabůvka, 

- VZ 31.2019 Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy B, 

- VZ 32.2019 Technický dozor investora na opravu obsazeného bytu číslo 8, 

Volgogradská 128/2388, včetně výměny bytového jádra, 

- VZ 33.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 8, Průkopnická 5/2122, 

včetně výměny bytového jádra, 
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- VZ 35.2019 Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka, 

- VZ 36.2019 Technický dozor investora na výměnu elektroinstalace společných a sklepních 

prostor domu na ul. Výškovická 184, 186, Ostrava Výškovice, 

- VZ 37.2019 TDI na Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu 

učeben, 

- VZ 38.2019 Technický dozor investora na realizaci akce Oprava hydroizolace MŠ 

Zlepšovatelů 27, 

- VZ 39.2019 Oprava chodníků na ul. J. Kotase v Ostravě – Hrabůvce, oprava chodníků 

na ul. P. Lumumby v Ostravě – Zábřehu a odstranění podzemní stavby v Ostravě Zábřehu - TDI, 

- VZ 40.2019 Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka, 

- VZ 41.2019 Technický dozor investora na realizaci „Prima hřiště pro míčové hry, 

ul. Břustkova” 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0257/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na sluţby) – 
VZ 73.19 Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení obvodového pláště, 
střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken bytových domů 
Fr. Formana 55, 57, Ostrava-Dubina” 
  
Usnesení číslo: 1684/RMOb-JIH/1822/29 

OVZ 

k usnesení č. 1407/RMOb-JIH/1822/24 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

tohoto materiálu k nadlimitní veřejné zakázce na sluţby VZ 73.19 Zpracování projektové 

dokumentace na „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava 

střechy a výměna oken bytových domů Fr. Formana 55, 57, Ostrava-Dubina” o vyloučení 

účastníka IVITAS, a.s., se sídlem Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 25357255 

(nabídka č. 3) dle § 48 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v přiloţené důvodové zprávě 

  

2) rozhodla 

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

tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku 

na sluţby VZ 73.19 Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení obvodového pláště, 

střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken bytových domů Fr. Formana 

55, 57, Ostrava-Dubina” a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 

s vybraným dodavatelem: Komplexní sluţby Dušek, s.r.o. se sídlem Bechlínská 705/4, Letňany, 

190 00 Praha 9, IČO: 03931382, za nabídkovou cenu 235 000 Kč bez DPH, tj. 284 350 Kč 

vč. DPH, s lhůtou realizace 100 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy 

a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 350 Kč bez DPH/hod. 
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3) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 

nadlimitní veřejné zakázky na sluţby VZ 73.19 Zpracování projektové dokumentace 

na „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna 

oken bytových domů Fr. Formana 55, 57, Ostrava-Dubina” 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru investičního 

 

4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 

starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 

zakázky na sluţby VZ 73.19 Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení obvodového 

pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken bytových domů 

Fr. Formana 55, 57, Ostrava-Dubina” 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.11.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0262/19 
Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní veřejná zakázka 
na sluţby) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inţenýrsko-investorská činnost 
a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 1685/RMOb-JIH/1822/29 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

 

  na základě zprávy o otevření a posouzení ţádostí o účast po zavedení DNS a dle přiloţené 

důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a s čl. VIII. odst. 2. v Části 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 ţádosti o účast v zavedeném 

dynamickém nákupním systému na nadlimitní veřejnou zakázku na sluţby VZ 16.18 

„Dynamický nákupní systém - Inţenýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor 

investora při realizaci stavebních a jiných prací” dodavatele Luděk Schön, Janáčkova 550, 

739 21 Paskov, IČO 46610103 (ţádost o účast č. 18), z důvodů uvedených v předloţené 

důvodové zprávě 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0179/19 
Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) – 
VZ 138.18 DNS „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu 
Ostrava - Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1686/RMOb-JIH/1822/29 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v DNS 

VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 

městského obvodu Ostrava - Jih“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za III. čtvrtletí roku 2019, a to: 

- 97/2019 Oprava volného bytu č. 23, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 

- 98/2019 Oprava volného bytu č. 59 (po poţáru), Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh, 

- 100/2019 Oprava volného bytu č. 11, Svornosti 37/2298, Ostrava-Zábřeh, 

- 101/2019 Oprava volného bytu č. 7, Svornosti 16/2320, Ostrava-Zábřeh, 

- 102/2019 Oprava volného bytu č. 85, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 

- 103/2019 Oprava volného bytu č. 11, V. Košaře 4/125, Ostrava-Dubina, 

- 104/2019 Oprava volného bytu č. 20, V. Košaře 4/125, Ostrava-Dubina, 

- 105/2019 Oprava volného bytu č. 55, Horymírova 4/2975, Ostrava-Zábřeh, 

- 106/2019 Oprava volného bytu č. 82, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 

- 107/2019 Oprava volného bytu č. 85, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 

- 108/2019 Oprava obsazeného bytu č. 2, V. Košaře 1/122, Ostrava-Dubina, 

- 109/2019 Oprava obsazeného bytu č. 36, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 

- 110/2019 Oprava volného bytu č. 27, Horymírova 14/2949, Ostrava-Zábřeh, 

- 111/2019 Oprava obsazeného bytu č. 8, Volgogradská 128/2388, Ostrava-Zábřeh, 

- 112/2019 Oprava volného bytu č. 8, Průkopnická 5/2122, Ostrava-Zábřeh, 

- 113/2019 Oprava volného bytu č. 32, J. Škody 1/188, Ostrava-Dubina, 

- 114/2019 Oprava volného bytu č. 14, V. Jiříkovského 33/170, Ostrava-Dubina, 

- 115/2019 Oprava volného bytu č. 4, P. Lumumby 16/2343, Ostrava-Zábřeh, 

- 116/2019 Oprava obsazeného bytu č. 15, Hasičská 1/114, Ostrava-Hrabůvka, 

- 117, 118, 119/2019 Oprava volného bytu č. 50, č. 79 a č. 27, Čujkovova 31/1719, 

Ostrava-Zábřeh, 

- 120/2019 Oprava volného bytu č. 42, Výškovická 153/447, Ostrava-Výškovice, 

- 121/2019 Oprava volného bytu č. 91, ul. Plzeňská 8/2619, Ostrava - Zábřeh, 

- 122/2019 Oprava volného bytu č. 39, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh, 

- 123/2019 Oprava volného bytu č. 23, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh, 

- 124/2019 Oprava volného bytu č. 7, Svornosti 16/2320, Ostrava - Zábřeh, 

- 125/2019 Oprava volného bytu č. 10, Svornosti 5/2280, Ostrava - Zábřeh, 

- 126/2019 Oprava volného bytu č. 7, Svornosti 3/2281, Ostrava - Zábřeh, 

- 127/2019 Oprava volného bytu č. 4, Odborářská 68/675, Ostrava-Hrabůvka, 

- 128/2019 Oprava volného bytu č. 27, Horymírova 14/2949, Ostrava-Zábřeh, 

- 129/2019 Oprava volného bytu č. 4, P. Lumumby 4/2262, Ostrava - Zábřeh, 

- 130/2019 Oprava volného bytu č. 20, Odborářská 70/676, Ostrava-Hrabůvka, 

- 131/2019 Oprava volného bytu č. 35, Výškovická 153/447, Ostrava-Výškovice, 

- 132/2019 Oprava volného bytu č. 79, B.Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les, 
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- 133/2019 Oprava volného bytu č. 4, P. Lumumby 16/2343, Ostrava-Zábřeh, 

- 134/2019 Oprava obsazeného bytu č. 8, Volgogradská 128/2388, Ostrava-Zábřeh, 

- 135/2019 Oprava volného bytu č. 42, Výškovická 153/447, Ostrava-Výškovice, 

- 136/2019 Oprava volného bytu č. 61, Výškovická 151/446, Ostrava-Výškovice, 

- 137/2019 Oprava volného bytu č. 73, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 

- 138/2019 Oprava volného bytu č. 23, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh, 

- 139/2019 Oprava volného bytu č. 32, J. Škody 1/188, Ostrava-Dubina, 

- 140/2019 Oprava volného bytu č. 14, V. Jiřikovského 33/170, Ostrava-Dubina, 

- 141/2019 Oprava volného bytu č. 83, Plzeňská 8/2619, Ostrava-Zábřeh, 

- 142/2019 Oprava volného bytu č. 7, V. Jiřikovského 29/168, Ostrava-Dubina, 

- 143/2019 Oprava volného bytu č. 78, Výškovická 151/446, Ostrava-Výškovice, 

- 144/2019 Oprava obsazeného bytu č. 5, Zlepšovatelů 10/554, Ostrava-Hrabůvka, 

- 145/2019 Oprava obsazeného bytu č. 29, V. Košaře 1/122, Ostrava-Dubina, 

- 146/2019 Oprava volného bytu č. 13, Horymírova 123/3063, Ostrava-Zábřeh, 

- 147/2019 Oprava volného bytu č. 2, Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, 

- 148/2019 Oprava volného bytu č. 11, Dr. Šavrdy 17/3028, Ostrava-Bělský Les, 

- 149/2019 Oprava volného bytu č. 82, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 

- 150/2019 Oprava volného bytu č. 85, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 

- 151/2019 Oprava volného bytu č. 55, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 

- 152/2019 Oprava volného bytu č. 59, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 

- 153/2019 Oprava volného bytu č. 73, Výškovická 153/447, Ostrava-Výškovice, 

- 154/2019 Oprava volného bytu č. 21, Stadická 3/1369, Ostrava-Hrabůvka, 

- 155/2019 Oprava volného bytu č. 26, Stadická 3/1369, Ostrava-Hrabůvka, 

- 156/2019 Oprava volného bytu č. 18, V. Košaře 3/123, Ostrava-Dubina, 

- 157/2019 Oprava volného bytu č. 46, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 

- 158/2019 Oprava volného bytu č. 26, V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina, 

- 159/2019 Oprava obsazeného bytu č. 36, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 

- 162/2019 Oprava obsazeného bytu č. 2, V. Košaře 1/122, Ostrava-Dubina, 

- 163/2019 Oprava volného bytu č. 28, J. Škody 9/192, Ostrava-Dubina, 

- 164/2019 Oprava volného bytu č. 23, Fr. Formana 30/278, Ostrava-Dubina, 

- 165/2019 Oprava volného bytu č. 7, Svornosti 37/2298, Ostrava-Zábřeh, 

- 169/2019 Oprava obsazeného bytu č. 14, Plzeňská 8/2619, Ostrava-Zábřeh 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0414/19 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská 21 
  
Usnesení číslo: 1687/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba bytového domu 

Volgogradská 2537/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v provedení 23 ks předsazených 

lodţií umístěných do tří sloupců o výměře jednoho samostatného sloupce 3,74 m x 1,50 m 

a dvou sloupců o vnějším půdorysném rozměru 7,34 m x 1,5 m k bytovému domu č.p. 2537, 

který je součástí na pozemku p.č.st. 2882, umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 783/6 ostatní 
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plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 

materiálu, souhlas pro stavebníka Bytové druţstvo Volgogradská 21, IČO 268 06 746, se sídlem 

Volgogradská 2537/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2021 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0309/19  
Zřízení věcného břemene – sluţebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 1688/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - sluţebnost k částem pozemků parc.č. 530/3 ostatní plocha, silnice 

a parc.č. 692 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy, spočívající 

v povinnosti trpět umístění, udrţování a provozování podzemního kabelového vedení v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 1206-255/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 6 500 Kč + 

zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o zřízení věcného břemene – sluţebnosti, 

ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0355/19 
Pronájem částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pospolitá 
  
Usnesení číslo: 1689/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout 

a) část pozemku p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Pospolitá, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

za účelem uţívání oplocené zahrady u rodinného domu, na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 110 Kč/rok 

b) část pozemku p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 64 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Pospolitá, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX, za účelem uţívání oplocené zahrady u rodinného domu, na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 704 Kč/rok 
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c) část pozemku p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 114 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Pospolitá, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

za účelem uţívání oplocené zahrady u rodinného domu, na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 1 254 Kč/rok 

d) část pozemku p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 190 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Pospolitá, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

za účelem uţívání oplocené zahrady u rodinného domu, na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 2 090 Kč/rok 

e) část pozemku p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 217 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Pospolitá, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem uţívání oplocené zahrady u rodinného domu, 

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 

2 387 Kč/rok 

f) část pozemku p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Pospolitá, společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 

Ústí nad Labem, za účelem uţívání oploceného areálu plynárenského zařízení, na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 100 Kč/m2, tj. 800 Kč/rok, 

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0372/19 
Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Abramovova 
  
Usnesení číslo: 1690/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „PŘÍSTAVBA BYTOVÉHO DOMU ABRAMOVOVA 6 

na pozemku p.č.st. 1943, k. ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v osazení a ukotvení 8 kusů 

předsazených ţelezobetonových lodţií o výměře 3,74 x 1,50 m, které budou situovány ve dvou 

sloupcích po čtyřech kusech na stávající fasádu bytového domu č.p. 1587, který je součástí 

pozemku p.č.st. 1943, zastavěná plocha a nádvoří, umísťovaných nad částí pozemku 

p.p.č. 654/9, ostatní plocha, zeleň, v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který 

je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka Bytové druţstvo ABRA, 

IČO: 27851583, sídlem Abramovova 1587/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2021 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0381/19 
Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeţí 
  
Usnesení číslo: 1691/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Oplocení a umístění přístřešku na pronajatých pozemcích“ 

spočívajícím v provedení stavby - oplocení, branky a brány na pozemku parc.č. 841/11 trvalý 

travní porost v k. ú. Výškovice u Ostravy a stavby přístřešku na nářadí na pozemku 

parc.č. 841/10 trvalý travní porost v k. ú. Výškovice u Ostravy v rozsahu dle přiloţeného 

snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, stavebníkem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0384/19 
Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova 
  
Usnesení číslo: 1692/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.p.č. 458/11 zahrada o výměře 81 m², v k. ú. Zábřeh nad  Odrou 

za účelem uţívání pozemku jako zahrádky, ul. Krokova, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 891 Kč 

ročně na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění 

přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0388/19 
Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 1693/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m2 v k. ú. 

Výškovice u Ostravy, za účelem uţívání zahrady, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2/rok, tj. 209 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění 

přílohy č. 3 materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0391/19 
Záměr na pronájem a záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Starobělská 
  
Usnesení číslo: 1694/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 134/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

21 m2 a 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Starobělská, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem uţívání jako zahrady, 

na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje částí pozemků p.p.č. 134/8 

ostatní plocha, ostatní komunikace a 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. Starobělská, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, zaměřených 

geometrickým plánem pro změnu hranic pozemků č. 3574-206/2019 a nově označených jako 

pozemek p.p.č. 134/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, za podmínky vydání 

předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0392/19 
Záměr na pronájem a záměr prodeje části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. U Zámku 
  
Usnesení číslo: 1695/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 1168 zahrada o výměře 84 m2 v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. U Zámku, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem uţívání jako 

zahrady, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje části pozemku p.p.č. 1168 

zahrada v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Zámku, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 

oddělené geometrickým plánem č. 3575-207/2019 a nově označené jako p.p.č. 1168/2 zahrada 

o výměře 84 m2, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0393/19  
Výpůjčka části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková 
  
Usnesení číslo: 1696/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vypůjčit část pozemku parc.č. 793/256 ostatní plocha, zeleň o výměře 237,5 m2 v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, za účelem uţívání jako relaxační zóny – okrasné zahrady, XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0394/19 
Pronájem pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Rybníčkách 
  
Usnesení číslo: 1697/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 

  
usnesení č. 1081/RMOb-JIH/1822/20 ze dne 12.06.2019 dle důvodové zprávy 

  

2) rozhodla 

  
pronajmout pozemek parc.č. 181/3 zahrada (ZPF) o výměře 160 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

za účelem uţívání zahrady, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným 

ve výši 11 Kč/m2, tj. 1 760 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0396/19 
Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 
a ul. Markova 
  
Usnesení číslo: 1698/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 90 m² 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto 

materiálu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 

za účelem uţívání části pozemku jako oplocené zahrady na dobu neurčitou, s tříměsíční 

výpovědní dobou 
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2) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 1060/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

52 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto 

materiálu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 

za účelem uţívání části pozemku jako oplocené zahrady na dobu neurčitou, s tříměsíční 

výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0397/19 
Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 
  
Usnesení číslo: 1699/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 11,5 m² v k. ú. Hrabůvka, 

ul. Provaznická, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem uţívání části pozemku 

pod stavbou parkovacího stání č. 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 518 Kč ročně + zákonná sazba 

DPH na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění 

přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0398/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – sluţebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 1700/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – stavba přeloţky zemního kabelového vedení VN 

s připoloţením zemního optického kabelu v rámci stavby pod názvem “Zábřeh nad Odrou 

654/2, přeloţka VNk” v předpokládané délce 143 bm pod povrchem částí pozemků p.p.č. 654/2, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/8, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/9, ostatní 

plocha, zeleň, p.p.č. 654/12, ostatní plocha, zeleň, a p.p.č. 654/13, ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas 

pro stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín 

IV-Podmokly, 405 02  Děčín, je platný do 31.12.2021 
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2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – sluţebnost dle předloţeného návrhu k částem pozemků p.p.č. 654/2, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/8, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/9, ostatní 

plocha, zeleň, p.p.č. 654/12, ostatní plocha, zeleň, a p.p.č. 654/13, ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby přeloţky zemního kabelového vedení VN 

s připoloţením zemního optického kabelu v předpokládané délce 143 bm v rámci stavby 

pod názvem “Zábřeh nad Odrou 654/2, přeloţka VNk”, ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 

405 02  Děčín, za úplatu ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH za kaţdý i započatý bm přeloţky 

zemního kabelového vedení VN a 500 Kč + zákonná sazba DPH za kaţdý i započatý bm 

telekomunikační sítě v částech pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

Věcné břemeno – sluţebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 

je povinnost povinného trpět umístění, udrţování a provozování zemního kabelového vedení 

VN a zemního optického kabelu, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  

3) rozhodla 

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

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín 

IV-Podmokly, 405 02  Děčín, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

– sluţebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0399/19 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Alejnikovova 
   
Usnesení číslo: 1701/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy bytového domu č.p. 1756“ spočívajícím 

v provedení 8 ks zavěšených lodţií umístěných do dvou sloupců o výměře 2 x 3,6 m x 1,5 m 

k bytovému domu č.p. 1756, který stojí na pozemku p.č.st. 2156 umísťovaných nad částí 

pozemku p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, v rozsahu dle snímku, 

který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství pro dům 

Alejnikovova 1756, IČO 294 61 928, se sídlem Alejnikovova 1756/11, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

je platný do 31.12.2021 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0400/19 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská 80 
  
Usnesení číslo: 1702/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba lodţií na objektu 

Volgogradská 2385/80, Zábřeh, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v provedení 12 ks předsazených 

lodţií umístěných do tří sloupců o výměře jednoho samostatného sloupce 3,74 m x 1,50 m 

a dvou sloupců o vnějším půdorysném rozměru 7,34 m x 1,5 m k bytovému domu č.p. 2385, 

který je součástí pozemku p.č.st. 3150 umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 1236/2 ostatní 

plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 

materiálu, souhlas pro stavebníka Bytové druţstvo Volgogradská 80, IČO 258 99 309, se sídlem 

Volgogradská 2385/80, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2021 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0401/19 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská - 
restaurační zahrádka 
  
Usnesení číslo: 1703/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 783/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 40 m2 v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem 

umístění a provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní 

dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0402/19 
Stanovisko k nabytí a následnému svěření pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Na Drahách x Samaritánská 
  
Usnesení číslo: 1704/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k nabytí pozemku p.p.č. 1017/12 ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 194 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Na Drahách x Samaritánská, do vlastnictví 

statutárního města Ostravy a k jeho následnému svěření městskému obvodu Ostrava-Jih, 

dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0403/19 
Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1705/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout parkovací stání č. 28 v podzemním podlaţí parkovacího objektu PO 42, 

stavby bez čp/če, garáţ, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k. ú. Dubina u Ostravy, 

ul. Bedřicha Václavka za účelem uţívání 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/0404/19 
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garáţemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1706/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, pod garáţemi cizích vlastníků na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou: 

1. pozemek p.č.st. 1987/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, lokalita Kpt. Vajdy 

2. část pozemku p.č.st. 2962/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,35 m2 (celková výměra 

228 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/37898 příslušejícího 

k jednotce 15/470 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0405/19 
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita - Při Hůře 
  
Usnesení číslo: 1707/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 6377 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m² v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, lokalita – Při Hůře, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 

městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem uţívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu 

neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0406/19 
Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Paseky 
  
Usnesení číslo: 1708/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky 

p.p.č. 883/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 658 m² a p.č.st. 1991 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m², jehoţ součástí je stavba občanského vybavení 

č.p. 1582 v k. ú. Hrabůvka, ul. Paseky a poţádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout 

o záměru města neprodat uvedené pozemky 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0407/19 
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 2456 
  
Usnesení číslo: 1709/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 783/17 ostatní plocha, zeleň o výměře 26,5 m2 v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, za účelem umístění a uţívání přístupového chodníku 

k lékařské ordinaci na ulici Volgogradská 32, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0408/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 1710/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje pozemku p.p.č. 215/36 zahrada 

o výměře 51 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Edisonova, za podmínky vydání předchozího souhlasu 

Rady města Ostravy 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0409/19 
Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 1711/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část 

pozemku p.p.č. 215/1 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova, o výměrách 

cca 360 m² nebo cca 60 m², dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 

materiálu a poţádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené 

části pozemku 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0410/19 
Záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 1712/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nezveřejnit záměr na změnu Smlouvy o nájmu nemovitosti, Smlouvy o právu provést stavbu 

č. 7/014/360/10/Gál. ze dne 22.07.2010, ve znění pozdějšího dodatku, uzavřenou se společností 

ELMONTEX a.s., IČO 471 55 086, za účelem výstavby parkovacích stání, týkající se sníţení 

celkové výměry částí pronajatého pozemku p.p.č. 215/13 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, 

ul. Edisonova,  z výměry 400 m² na výměru 155 m², dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0411/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - sluţebnosti na části 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Cholevova 
  
Usnesení číslo: 1713/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění dešťové kanalizační přípojky včetně nové revizní 

šachty v předpokládané délce cca 7,85 bm v rámci stavby pod názvem „Změna uţívání stavby 

na pozemku parc. č. st. 1912, k.ú. Hrabůvka“, pod povrchem části pozemku p.p.č. 379/5 ostatní 

plocha, jiná plocha v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 

materiálu, souhlas pro stavebníka XXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX Ostrava-Svinov, 

je platný do 31.12.2021 
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2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene  - sluţebnosti dle předloţeného návrhu k části pozemku p.p.č. 379/5 

ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění dešťové kanalizační přípojky 

včetně nové revizní šachty v předpokládané délce cca 7,85 bm pod povrchem části dotčeného 

pozemku, ve prospěch nemovité věci - pozemku p.č.st. 1912 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

Hrabůvka, jehoţ součástí je stavba č.p. 1635, který je ve vlastnictví XXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXX Ostrava-Svinov, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za kaţdý 

i započatý bm dešťové kanalizační přípojky a 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za revizní šachtu 

Věcné břemeno - sluţebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 

povinnost povinného trpět umístění, udrţování a provozování dešťové kanalizační přípojky 

včetně revizní šachty, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  

3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít s vlastníkem pozemku 

p.č.st. 1912 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, jehoţ součástí je stavba č.p. 1635, 

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX Ostrava-Svinov, Smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene - sluţebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0412/19 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova 
  
Usnesení číslo: 1714/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy fasády – zavěšené balkóny, 

Krylovova 1702/11, Zábřeh, 700 30 Ostrava, č. parc. 2053 (bytový dům) a 654/33, k. ú. Zábřeh 

nad Odrou“ spočívajícím v  přístavbě 8 ks zavěšených balkónů z ocelových profilů, umístěných 

do dvou sloupců o výměře 2 x 3,24 m x 1,51 m, k bytovému domu č.p. 1702, který je součástí 

pozemku p.č.st. 2053, nad částmi pozemku p.p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň, svěřeném 

městskému obvodu Ostrava-Jih v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, v rozsahu dle snímku, který je 

přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka  Bytové druţstvo Krylovova 11, 

IČO 267 94 179, se sídlem Krylovova 1702/11, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2021 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0413/19 
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím objektu PO 01 na ul. Františka 
Formana 
  
Usnesení číslo: 1715/RMOb-JIH/1822/29 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout parkovací stání č. 02, 06, 08, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 

37, 42, 44, 46, 48, 49, 53, 56, 57, 58 a 59 v podzemním podlaţí parkovacího objektu PO 01, 

stavby bez čp/če, garáţ, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, 

ul. Františka Formana za účelem  uţívání parkovacích stání pro parkování osobních 

motorových vozidel, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 

690 Kč včetně DPH měsíčně 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0265/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 98.19 
„Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1716/RMOb-JIH/1822/29 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 98.19 

„Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka“ 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 předloţeném materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve sloţení: 

- členové: 

1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 

3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

5. Ing. Pavel Hrstka, odbor investiční 
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- náhradníci členů: 

1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 

2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 

3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

5. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a ţivotního prostředí 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce VZ 98.19 a předloţit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 

o dílo u této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.11.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0273/19 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, 
příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 1717/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru ve výši 154 879 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-Zábřeh, 

Chrjukinova 12, příspěvkové organizace se sídlem Chrjukinova 1801/12, 700 30 

Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle důvodové 

zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0039/19 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty - Mgr. Dagmar Hrabovská, Mgr. Jan Dohnal 
  
Usnesení číslo: 1718/RMOb-JIH/1822/29 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávy ze zahraniční pracovní cesty do Polska, které se účastnili 

- Mgr. Dagmar Hrabovská (11. - 13.09.2019) 

- Mgr. Jan Dohnal (11.09.2019) 

dle příloh předloţeného materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0263/19 
Uzavření smlouvy - centrální nákup - (veřejná zakázka malého rozsahu na sluţby) - 
„Provádění revizí elektrického nářadí, elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů 
dle ČSN“ 
  
Usnesení číslo: 1719/RMOb-JIH/1822/29 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě usnesení rady města č. 02358/RM1822/34 ze dne 01.10.2019 a protokolu o otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloţené důvodové zprávy tohoto materiálu 

o uzavření smlouvy o dílo u veřejné zakázky malého rozsahu na sluţby „Provádění revizí 

elektrického nářadí, elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů dle ČSN“ s vybraným 

dodavatelem Zdeňkem Kellerem, Radvanická 1274/213, 716 00 Ostrava, IČO: 18491715, 

za jednotkovou nabídkovou cenu 16,50 Kč bez DPH/ks, tj. 19,96 Kč vč. DPH/ks 

  

2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 

a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na sluţby „Provádění 

revizí elektrického nářadí, elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů dle ČSN“ 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.10.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0059/19 
Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkovou 
organizaci Technické sluţby Ostrava-Jih a uzavření smlouvy o dodávce se společností 
Asseco Solutions, a.s. 
  
Usnesení číslo: 1720/RMOb-JIH/1822/29 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 

Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 

změn, a to v souvislosti s dodáním softwarového produktu vedeného pod obchodním názvem 

Informační systém HELIOS Green pro příspěvkovou organizaci Technické sluţby Ostrava-Jih, 

dle předloţeného materiálu a jeho příloh 
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2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy  o dodávce HELIOS Green mezi příspěvkovou organizací Technické 

sluţby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 

700 30 Ostrava-Zábřeh a společností Asseco Solutions, a.s., IČO 64949541, se sídlem Zelený 

pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, dle předloţeného materiálu a jeho příloh  

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0282/19 
Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, 
Ostrava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 1721/RMOb-JIH/1822/29 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag.č. S/0843/2019/OBH ze dne 15.08.2019 

na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, 

Ostrava-Hrabůvka” se zhotovitelem BASTA stavební práce s.r.o., IČO 03748901, se sídlem 

Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, kterým se mění cena díla  z důvodu méněprací 

a realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle Změnového listu 

č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 253 179 Kč bez DPH dle důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.10.2019 

 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0274/19 
Revokace usnesení, zveřejnění záměru na pronájem prostoru slouţícího podnikání 
v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1722/RMOb-JIH/1822/29 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
usnesení č. 1626/RMObM-JIH/1822/12 ze dne 03.10.2019, kterým rozhodla o pronájmu 

prostoru slouţícího podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, společnosti 

BenFalco.cz s.r.o. 
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2) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem prostoru slouţícího 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, s minimální výší nájemného 

1 104,72 Kč/m²/rok, na dobu určitou jednoho roku s moţností prolongace, za účelem 

provozování fitcentra 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0244/19 
Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1723/RMOb-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Ostrava-Jih v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

a v souladu se “Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, 

zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených 

Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih”, dle důvodové zprávy 

  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0097/19 
Návrh rozpočtového opatření č. 45/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1724/RMOb-JIH/1822/29 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové zprávy 

předloţeného materiálu, kterým se: 

- sníţí běţné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 500 tis. Kč 

- zvýší běţné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 1 500 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat  bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 24.10.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 


