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

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 1/32 
  

Usnesení 
2. schůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 29.11.2018 

  

čís. 0046/RMOb-JIH/1822/2 
- 

0100/RMOb-JIH/1822/2 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

  
  
  
 

______________________________ 
Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 

  
  
  
 



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

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 2/32 
  

  
  

Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 29.11.2018 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

0046/RMOb-JIH/1822/2 OFR/RMOb/00
23/18 

Návrh rozpočtových opatření č. 36/2018 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 

0047/RMOb-JIH/1822/2 OMJ/RMOb/01
02/18 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na části pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ulice Provaznická (Senior House 5) 

0048/RMOb-JIH/1822/2 OMJ/RMOb/00
79/18 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. 
Zd. Chalabaly 

0049/RMOb-JIH/1822/2 OMJ/RMOb/00
36/18 

Svěření nemovitých věcí v k. ú. Výškovice u 
Ostravy, v blízkosti řeky Odry 

0050/RMOb-JIH/1822/2 OMJ/RMOb/01
06/18 

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

0051/RMOb-JIH/1822/2 OMJ/RMOb/00
78/18 

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku 
příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Ostrava, městský obvod 
Ostrava-Jih 

0052/RMOb-JIH/1822/2 OMJ/RMOb/01
09/18 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Pavlovova - Rudná 

0053/RMOb-JIH/1822/2 OMJ/RMOb/01
10/18 

Návrh zmocnění k právnímu jednání účastníka 
řízení podle stavebního zákona 

0054/RMOb-JIH/1822/2 OMJ/RMOb/01
11/18 

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

0055/RMOb-JIH/1822/2 OMJ/RMOb/01
12/18 

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

0056/RMOb-JIH/1822/2 OMJ/RMOb/01
13/18 

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

0057/RMOb-JIH/1822/2 OMJ/RMOb/01
14/18 

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

0058/RMOb-JIH/1822/2 OMJ/RMOb/01
03/18 

Záměr na pronájem a žádost o vydání předchozího 
souhlasu s prodejem částí pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Javůrkova 

0059/RMOb-JIH/1822/2 OMJ/RMOb/01
05/18 

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. 
Čujkovova 

0060/RMOb-JIH/1822/2 OHS/RMOb/00
05/18 

Návrh na poskytnutí peněžitého plnění pro jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh 2018 

0061/RMOb-JIH/1822/2 OHS/RMOb/00
04/18 

Předání drobného hmotného movitého majetku k 
hospodaření 

0062/RMOb-JIH/1822/2 OBH/RMOb/00
84/18 

Vyčlenění sociálních bytů na území MOb 
Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a 
její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 
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0063/RMOb-JIH/1822/2 OBH/RMOb/00
65/18 

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném 
nájmu) bytu po předchozím zániku práva k nájmu 
bytu 

0064/RMOb-JIH/1822/2 OBH/RMOb/00
62/18 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava sklepních prostor v 
objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh” 

0065/RMOb-JIH/1822/2 OBH/RMOb/00
92/18 

Pronájem bytů zvláštního určení a uzavření smluv o 
ubytování 

0066/RMOb-JIH/1822/2 OBH/RMOb/00
94/18 

Odpisy pohledávek po zemřelých 

0067/RMOb-JIH/1822/2 OBH/RMOb/00
86/18 

Ukončení nájmu garáže č. 2 v bytovém domě na ul. 
Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, zveřejnění 
záměru 

0068/RMOb-JIH/1822/2 OBH/RMOb/00
82/18 

Udělení souhlasu s umístěním sídla podnikatele v 
objektu k bydlení na ulici Volgogradská 2412/86, 
Ostrava-Zábřeh 

0069/RMOb-JIH/1822/2 OBH/RMOb/00
53/18 

Pronájem garážového stání č. 6 v objektu k bydlení 
na ul. Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina 

0070/RMOb-JIH/1822/2 OSR/RMOb/00
60/18 

Přijetí dotace z programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko pro projekt “Senioři bez hranic” 

0071/RMOb-JIH/1822/2 OSR/RMOb/00
61/18 

Přerušení provozu mateřských škol v měsíci 
prosinci 2018 

0072/RMOb-JIH/1822/2 OSR/RMOb/00
62/18 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, 
příspěvkové organizace 

0073/RMOb-JIH/1822/2 OSR/RMOb/00
63/18 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, 
příspěvkové organizace 

0074/RMOb-JIH/1822/2 OSR/RMOb/00
64/18 

Návrh na vyřazení poškozeného majetku Základní 
školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace 

0075/RMOb-JIH/1822/2 OSR/RMOb/00
59/18 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč – 
CZECHIA-PRO 2018 R.M.S. Sport Praha 

0076/RMOb-JIH/1822/2 OSR/RMOb/00
65/18 

Souhlas s přijetím finančního daru pro Základní 
školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkovou organizaci 

0077/RMOb-JIH/1822/2 OSR/RMOb/00
67/18 

Odpis nedobytných pohledávek Mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková 
organizace 

0078/RMOb-JIH/1822/2 OSR/RMOb/00
74/18 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Kosmonautů 15, příspěvkové 
organizace do projektu FEEDSCHOOLS 

0079/RMOb-JIH/1822/2 OSR/RMOb/00
68/18 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace 

0080/RMOb-JIH/1822/2 OPVO/RMOb/0
012/18 

Podnět občana J. N. - zřízení osadních výborů 

0081/RMOb-JIH/1822/2 OPR/RMOb/00
09/18 

Žádost R.R. o splátkový kalendář 
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0082/RMOb-JIH/1822/2 OPR/RMOb/00
10/18 

Žádost o splátkový kalendář - V.G. 

0083/RMOb-JIH/1822/2 OPR/RMOb/00
11/18 

Stanovisko k návrhu na zastavení exekuce - M.B. 

0084/RMOb-JIH/1822/2 OPR/RMOb/00
12/18 

Stížnost na jednání ředitele příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková 
organizace 

0085/RMOb-JIH/1822/2 SOC/RMOb/00
09/18 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s 
pečovatelskou službou 

0086/RMOb-JIH/1822/2 SOC/RMOb/00
08/18 

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

0087/RMOb-JIH/1822/2 INV/RMOb/004
3/18 

Dodatek k SoD č. 9 - Rekonstrukce objektu Kpt. 
Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh 

0088/RMOb-JIH/1822/2 INV/RMOb/004
5/18 

Dodatek k SoD č. 4 - Bezbariérový přístup Domu 
služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka 

0089/RMOb-JIH/1822/2 OVZ/RMOb/00
74/18 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 140.18 „Provádění 
oprav (klempířských, zámečnických a sklenářských 
prací) v bytových domech v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” 

0090/RMOb-JIH/1822/2 OVZ/RMOb/00
71/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 134.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ 
Zlepšovatelů 27” 

0091/RMOb-JIH/1822/2 OVZ/RMOb/00
76/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 135.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ 
Chrjukinova 11” 

0092/RMOb-JIH/1822/2 OVZ/RMOb/00
77/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 136.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ 
Šponarova 16” 

0093/RMOb-JIH/1822/2 OVZ/RMOb/00
79/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 119.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Výměna veškerých 
rozvodů ZŠ Šeříková 33“ 

0094/RMOb-JIH/1822/2 OVZ/RMOb/00
82/18 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) – VZ 16.18 
„Dynamický nákupní systém - 
Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních a 
jiných prací” 

0095/RMOb-JIH/1822/2 OMJ/RMOb/01
16/18 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva k podílu ve výši ½ stavby garáže 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

0096/RMOb-JIH/1822/2 INV/RMOb/004
6/18 

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení 
objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih - dodatek č. 1 
- revokace 
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0097/RMOb-JIH/1822/2 OPVO/RMOb/0
015/18 

Návrh na úpravu členů komise rady 

0098/RMOb-JIH/1822/2 OPVO/RMOb/0
014/18 

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 
13.12.2018 

0099/RMOb-JIH/1822/2 OBH/RMOb/01
04/18 

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu 

0100/RMOb-JIH/1822/2 TAJ/RMOb/000
3/18 

Zásady realizace participativního rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OMJ/RMOb/01
08/18 

Prodej části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Edisonova 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál  

  
Název 

 OPVO/RMOb/0
016/18 

Tisková oprava usnesení RMOb č. 
0044/RMOb-JIH/1822/1 ze dne 22.11.2018, bod 1), 
podbod 2. 

  



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

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 6/32 
  

  
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0023/18 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 36/2018 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0046/RMOb-JIH/1822/2 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  1. rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG dle bodu a) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 81 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG dle bodu a) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 81 tis. Kč 

b) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 31xx, pol. 2322 o 45 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, ORG dle bodu b) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 45 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 4, § 43xx, pol. 50xx o 4 891 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 50xx o 4 891 tis. Kč 

 2) změnu závazných ukazatelů dle bodu a), b) důvodové zprávy předloženého materiálu 
  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 07.12.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0102/18  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ulice Provaznická (Senior House 5) 
  
Usnesení číslo: 0047/RMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - umístění stavby přeložky vodovodní přípojky 
v předpokládané délce cca 1 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 288/18 ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, v rámci stavby pod názvem „Senior House Ostrava“, 
v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
společnost Senior House Ostrava s.r.o., IČO 054 97 060, se sídlem 28. října 205/45, Moravská 
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Ostrava, 702 00 Ostrava, je platný do 30.11.2020 
  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene  - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 
288/18 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění přeložky 
vodovodní přípojky v předpokládané délce cca 1 bm pod povrchem části pozemku, v rámci 
stavby pod názvem „Senior House Ostrava“, ve prospěch jednotek, vymezených v budově č.p. 
1315 na pozemku p.č.st. 1574  v k. ú. Hrabůvka, a které jsou ve vlastnictví společnosti 
BOSWELL GROUP a.s., IČO 268 52 101, se sídlem Kpt. Vajdy 3046/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
a společnosti Byty Adamusova s.r.o., IČO 023 88 146, se sídlem Hlavní třída 1196/27, Poruba, 
708 00 Ostrava, za úhradu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní 
přípojky 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vodovodní přípojky, a to vše 
v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.11.2020 uzavřít s vlastníky jednotek, 
vymezených v budově č.p. 1315 na pozemku p.č.st. 1574  v k. ú. Hrabůvka, společností 
BOSWELL GROUP a.s., IČO 268 52 101, se sídlem Kpt. Vajdy 3046/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
a společností Byty Adamusova s.r.o., IČO 023 88 146, se sídlem Hlavní třída 1196/27, Poruba, 
708 00 Ostrava, a investorem stavby, společností Senior House Ostrava s.r.o., IČO 054 97 060, 
se sídlem 28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouvu o provedení stavebního záměru, ve 
znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0079/18  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Dubina u Ostravy, ul. Zd. Chalabaly 
  
Usnesení číslo: 0048/RMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru přípojky veřejné sítě elektronických komunikací v rámci 
stavby pod názvem „Ostrava Bělský Les – přípojka Vaňkova 52“ v předpokládané délce 134 bm 
v částech pozemků parc.č. 126/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 209 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc.č. 227/1 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dubina u Ostravy, v rozsahu dle 
situačního snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka - společnost 
PODA a.s., IČO: 258 16 179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
je platný do 30.11.2020 
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2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
parc.č. 126/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 209 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 
227/1 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dubina u Ostravy, za účelem uložení přípojky veřejné 
sítě elektronických komunikací v rámci stavby pod názvem „Ostrava Bělský Les – přípojka 
Vaňkova 52“ v předpokládané délce 134 bm, ve prospěch společnosti PODA a.s., 
IČO: 258 16 179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za úplatu ve 
výši stanovené znaleckým posudkem  na ocenění  náhrady obvyklé v daném místě a čase za 
zřízení věcného břemene - služebnosti navýšenou o DPH v zákonné výši  

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování přípojky veřejné sítě 
elektronických komunikací v částech dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném 
geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.11.2020 uzavřít s vlastníkem stavby -
společností PODA a.s., IČO: 258 16 179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0036/18  
Svěření nemovitých v ěcí v k. ú. Výškovice u Ostravy, v blízkosti řeky Odry 
  
Usnesení číslo: 0049/RMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

nesouhlasné stanovisko ke svěření nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a 
to pozemků parc.č. 1121/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 1121/4 ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc.č. 1121/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Výškovice u 
Ostravy a stavby obslužné komunikace na výše uvedených pozemcích v celkové hodnotě 
3 493 375,10 Kč, městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
2) doporučuje 
  

statutárnímu městu Ostrava svěřit výše uvedené nemovité věci městskému obvodu Stará Bělá 
  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0106/18  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrab ůvka a k. ú. Záb řeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0050/RMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemky v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích 
vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou: 
1. pozemek p.č.st. 854/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
ul. U Nové školy 
2. pozemek p.č.st. 854/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
ul. U Nové školy 
3. pozemek p.č.st. 2567, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 
4. část pozemku p.č.st. 2973/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,16 m2 (celková výměra 
153 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/25444 příslušejícího k 
jednotce 6666/208 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 
5. pozemek p.č.st. 3702, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 
  

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0078/18  
Změna hodnoty p ředaného nemovitého majetku p říspěvkovým organizacím, jejichž 
zřizovatelem je statutární m ěsto Ostrava, m ěstský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0051/RMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací 
listině, které jsou přílohou č. 2 tohoto materiálu, a to u těch příspěvkových organizací, u kterých 
došlo ke změně hodnoty nemovitého majetku: 

Mateřská škola Harmonie Ostrava – Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o. 
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. 
Mateřská škola Ostrava – Dubina, F. Formana 13, p.o. 
Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 4, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. 
Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, p.o. 
  

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0109/18  
Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná 
  
Usnesení číslo: 0052/RMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m² a p.p.č. 644/2 

ostatní plocha, dráha o výměře 95 m², výměra celkem 120 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
Pavlovova-Rudná, za účelem užívání částí pozemků jako zahrádky č. 4 XXXXX XXXXX , 
XXXX XXXX XXXX, XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX, XXXX XXX XXX XXXXX , 
XXXXXXX, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 320 Kč ročně, na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto 
materiálu 
   

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0110/18  
Návrh zmocn ění k právnímu jednání ú častníka řízení podle stavebního zákona 
  
Usnesení číslo: 0053/RMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zmocňuje 
  

s účinností od 29.11.2018 starostu městského obvodu  Bc. Martina Bednáře a místostarostu 
městského obvodu  Ing. Otakara Šimíka, k níže uvedeným právním jednáním účastníka řízení 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“): 
a)    vydávání souhlasů za vlastníka sousedního pozemku k umístění stavebního záměru a 
souhlasů za obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn při uzavírání 
veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí dle § 78a odst. 4 stavebního zákona a k 
jejímu podpisu 

b) vydávání souhlasů za vlastníka sousedního pozemku při uzavírání veřejnoprávní smlouvy 
nahrazující stavební povolení dle § 116 odst. 4 stavebního zákona a k jejímu podpisu 

c) k realizaci práv a povinností v případech, kdy je městský obvod účastníkem řízení jako 
vlastník sousedního pozemku nebo jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn, k územnímu rozhodnutí dle § 86, § 94l a § 94s stavebního zákona 

d) vydávání souhlasů za vlastníka sousedního pozemku jako účastníka zjednodušeného územní 
řízení dle § 95 stavebního zákona 

e) vydávání souhlasů za vlastníka sousedního pozemku k územnímu souhlasu dle § 96 a § 96a 
stavebního zákona 

f) vydávání souhlasů za vlastníka sousedního pozemku k ohlášení stavby dle § 105 stavebního 
zákona 

g) vydávání souhlasů za vlastníka sousedního pozemku ke stavebnímu povolení dle § 110 
stavebního zákona 

h) vydávání souhlasů za vlastníka sousedního pozemku k oznámení stavebního záměru s 
certifikátem autorizovaného inspektora dle § 117 stavebního zákona 
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i) k realizaci práv a povinností účastníka řízení v souladu s čl. 22 odst. a) bodu 1.1 a 1.2 obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, včetně podávání 
námitek, připomínek a vzdání se práva na odvolání 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0111/18  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Tylova 
  
Usnesení číslo: 0054/RMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „JM- Energetika Vítkovice – měření v šachtici š.46.4.1 O“ 
spočívajícím v umístění přípojky NNk včetně elektroměrového rozvaděče v pilíři 
v předpokládané délce 1 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 623/107 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 
tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, se sídlem 
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 
623/107 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění přípojky NNk včetně 
elektroměrového rozvaděče v pilíři pod názvem stavby „JM- Energetika Vítkovice – měření 
v šachtici š.46.4.1 O“ pro společnost Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, se sídlem 28. října 
3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i 
započatý bm přípojky NNk a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks 
elektroměrového rozvaděče v pilíři 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování přípojky NNk včetně 
elektroměrového rozvaděče v pilíři pod povrchem části dotčeného pozemku,  a to  vše v 
rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít s vlastníkem stavby -
společností Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0112/18  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita ul. Utvenkova 
  
Usnesení číslo: 0055/RMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m² v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, lokalita ul. Utvenkova, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání č. 10 
XXXXX XXXXXX, XXXX XXXXX XXXX, XXXXXXX , za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za 
celkovou částku 540 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/0113/18  
Pronájem částí pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita Krokova 
  
Usnesení číslo: 0056/RMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout části pozemků p.p.č. 458/12 zahrada o výměře 30 m² a p.p.č. 458/11  zahrada o 
výměře 40 m², tj. o celkové výměře 70 m², v k. ú. Zábřeh nad  Odrou za účelem užívání 
zahrádky č. 6 a  části pozemku p.p.č. 458/11  zahrada o výměře 70 m², v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, za účelem užívání  zahrádky č. 7, lokalita ul. Krokova, XXXXX XXXXX, XXXX
XXXXX XXXX, XXXXXXXXX, za cenu 11 K č/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 540 Kč ročně 
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 
tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0114/18  
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - Korýtko 
  
Usnesení číslo: 0057/RMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 6074 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita – Korýtko, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na 
dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0103/18 
Záměr na pronájem a žádost o vydání p ředchozího souhlasu s prodejem částí pozemk ů 
v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Jav ůrkova 
  
Usnesení číslo: 0058/RMOb-JIH/1822/2 

OMJ 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 287/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměrách 32 m2

(díl a) a 20 m2 (díl e) a částí pozemku p.p.č. 1030 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměrách 
2 m2 (díl b) a 17 m2 (díl g) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Javůrkova x Bedrnova, svěřené 
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání jako oplocené zahrady, na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) žádá 
  

v souladu s čl. 7. odst. (3) písm. a) bodem 3. obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, o vydání předchozího souhlasu rady města k prodeji 
částí pozemků, a to 

p.p.č. 287/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m2 označené jako díl a   
p.p.č. 1030 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 označené jako díl b 
p.p.č. 1030 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře a 17 m2 označené jako díl g, 
vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 3464-136/2018 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0105/18  
Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 0059/RMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 4784 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, ulice Čujkovova, České republice – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2 – Nové Město, za účelem užívání pozemku pod budovou bez čp/če v cizím 
vlastnictví, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 
100 Kč/m2/rok, tj. 6 200 Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0005/18 
Návrh na poskytnutí pen ěžitého pln ění pro jednotku Sboru dobrovolných hasi čů 
Ostrava-Záb řeh 2018 
  
Usnesení číslo: 0060/RMOb-JIH/1822/2 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí peněžitého plnění pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh 2018 
dle přílohy č. 1 
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(zn. předkl.) 

OHS/RMOb/0004/18 
Předání drobného hmotného movitého majetku k hospoda ření 
  
Usnesení číslo: 0061/RMOb-JIH/1822/2 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o předání drobného hmotného movitého majetku k hospodaření Technickým službám Ostrava -
Jih, příspěvkové organizaci, Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 66739331, v 
celkové hodnotě 281 543,20 Kč dle upravené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0084/18  
Vyčlenění sociálních byt ů na území MOb Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepc e 
bydlení a její pilotní ov ěření ve m ěstě Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 0062/RMOb-JIH/1822/2 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

výjimku ze Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn 

  
2) rozhodla 
  

s účinností od 29.11.2018 na dobu určitou do 30.09.2019, tj. do ukončení realizace projektu 
„Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“: 

1. vyčlenit pro účely sociálního bydlení v rámci projektu 

a) byt č. 19 sestávající ze dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se v 7. nadzemním podlaží 
stavby č.p. 962, která je  součástí pozemku parcelní číslo 147 – zastavěná plocha a nádvoří v 
katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Vlasty Vlasákové 962/15, obec Ostrava 

b) byt č. 21 sestávající ze tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 8. nadzemním podlaží 
stavby č.p. 964, která je  součástí pozemku parcelní číslo 145 – zastavěná plocha a nádvoří v 
katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Vlasty Vlasákové 964/19, obec Ostrava 

2. pro účely sociálního bydlení o pronájmu bytů vyčleněných v odst. 2) bodu 1. tohoto usnesení 
na dobu určitou - nejdéle na 6 měsíců za nájemné 50,02 Kč/m²/započtená podlahová plocha 
bytu/měsíc + nájemné za zařizovací přeměty bytu za podmínek schválených radou městského 
obvodu dne 16.03.2017 pod č. usnesení 4338/104, ve znění usnesení č. 6843/167 ze dne 
24.05.2018, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0065/18  
Žádosti o uzav ření smlouvy o nájmu (spole čném nájmu) bytu po p ředchozím zániku 

OBH 
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práva k nájmu bytu  
  
Usnesení číslo: 0063/RMOb-JIH/1822/2 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření 
smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

Bohumíra Četyny XXXX, 1+3, standard, č. b. XX 
XXXX XXXX, nar. XXXXXX, Bohumíra Četyny XXXX, Ostrava-Bělský Les a XXXX
XXXXX, nar. XXXXXX, Bohumíra Četyny XXXX, Ostrava-Bělský Les 

2. o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 nacházející se ve 2. nadzemním podlaží stavby č.p. 
XXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním 
území Hrabůvka, adresní místo Letecká XX, obec Ostrava, s XXXX XXXXX, nar. XXXXXX , 
dosud bytem Josefa Kavky XXXX, Frýdek-Místek, dle důvodové zprávy 
 

2) trvá 
  na vyklizení bytu Letecká XXXX, 1+3, standard, č. b. X 
  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0062/18  
Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava sklepních prostor v objektu Gur ťjevova 11, 
Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 0064/RMOb-JIH/1822/2 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag.č. S/0910/018/OBH ze dne 05.09.2018 na realizaci 
zakázky malého rozsahu ,,Oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh” 
se zhotovitelem Ing. Miroslavem Pytlem, IČO 18110592, se sídlem Slavníkovců 470/13A, 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 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 1 110 824,03 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: 10.12.2018
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0092/18  
Pronájem byt ů zvláštního ur čení a uzav ření smluv o ubytování 
  
Usnesení číslo: 0065/RMOb-JIH/1822/2 

OBH 



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

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 16/32 
  

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

a) Horymírova 3063/123, Ostrava-Zábřeh, č. b. 9 - XXXX XXXX, nar. XXXXXX , 
Klimkovická XXXXX, Ostrava-Poruba 
b) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 1 - XXXXX XXXXX, nar. XXXXXX , 
Horymírova XXXXX, Ostrava-Zábřeh 
c) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 11 - XXXX XXXX, nar. XXXXXX, 
Horymírova XXXXX, Ostrava-Zábřeh 
d) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 28 - XXXX XXXX, nar. XXXXXX, 
V. Jiřikovského XXXXX, Ostrava-Dubina 
e) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 40 - XXXX XXXXX, nar. XXXXXX , 
Hasičská XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
f) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 55 - XXXXX XXXX, nar. XXXXXX , 
Horymírova XXXXX, Ostrava-Zábřeh 
g) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 69 - XXXXXX XXX, nar. XXXXXX , 
Horymírova XXXXX, Ostrava-Zábřeh 
h) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 88 - XXXXX XXX, nar. XXXXXX, 
Horymírova XXXXX, Ostrava-Zábřeh 
i) Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 94 - XXXXX XXXX, nar. XXXXXX , 
Horymírova XXXXX, Ostrava-Zábřeh 

2. o uzavření smluv o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, na dobu 
určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o ubytování, dle důvodové zprávy 

a) místnost č. 9 - XXXX XXXX, nar. XXXXXX, Horní XXXX, Ostrava-Hrabůvka 
b) místnost č. 15 - XXXXX XXXX, nar. XXXXXX, Srbská XXXX, Ostrava-Výškovice 
c) místnost č. 16 - XXX XXXXX, nar. XXXXXX, Pavlovova XXXX, Ostrava-Zábřeh 
d) místnost č. 21 - XXXX XXXX, nar. XXXXXX, Horní XXXX, Ostrava- Hrabůvka  
  

 
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0094/18  
Odpisy pohledávek po zem řelých 
  
Usnesení číslo: 0066/RMOb-JIH/1822/2 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih odepsat pohledávky po zemřelých nájemcích 
vzniklých z titulu užívání bytů v domovním a bytovém fondu ve znění Přílohy č. 1 předloženého 
materiálu: 

1. Marek Kondáš, bytem Čujkovova 1715/23, O.-Zábřeh, dluh ve výši 26 299 Kč 
2. Radim Horkel, bytem Čujkovova 1737/32, O.-Zábřeh, dluh ve výši 62 264 Kč 
3. Miroslav Vařák, bytem Čujkovova 1737/32, O.-Zábřeh, dluh ve výši 44 687 Kč 
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4. Ivan Konopka, bytem Čujkovova 1715/23, O.-Zábřeh, dluh ve výši 20 297 Kč 
5. Eduard Šuleř, bytem Volgogradská 2375/94, O.-Zábřeh, dluh ve výši 33 200 Kč 
6. Miloslav Čajka, bytem Plzeňská 2619/8, O.-Zábřeh, dluh ve výši 25 657 Kč 
7. Mojmír Konečný, bytem Patrice Lumumby 2263/2, O.-Zábřeh, dluh ve výši 29 111 Kč 
8. Denisa Matejzíková, bytem Vaňkova 1013/52, O.-Bělský Les, dluh ve výši 46 891 Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0086/18  
Ukon čení nájmu garáže č. 2 v bytovém dom ě na ul. Orá čova 1326/1, Ostrava- Hrabůvka, 
zveřejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 0067/RMOb-JIH/1822/2 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o ukončení nájmu garáže č. 2 v bytovém domě na ul. Oráčova 1326/1 v Ostravě-Hrabůvce 
dohodou ke dni 31.12.2018 a uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s nájemcem XXXX
XXXXX, XXXX XXXX XXXXX, XXXXXXX, v rozsahu dle p řílohy č. 2 

  
2) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem garáže č. 2 o výměře 17,44 m² v I. NP bytového domu č.p. 
1326, který je součástí pozemku p.č. st. 1286 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Oráčova 1326/1, 
Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 
Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s účelem užívání garážování 
motorového vozidla a s minimální výší měsíčního nájemného 1 019 Kč vč. DPH  

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0082/18  
Udělení souhlasu s umíst ěním sídla podnikatele v objektu k bydlení na ulici 
Volgogradská 2412/86, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 0068/RMOb-JIH/1822/2 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 
  

s umístěním sídla pro začínajícího podnikatele XXXX XXXX X XXX XX v bytovém domě na 
ulici Volgogradská 2412/86, Ostrava-Zábřeh, jehož výlučným nájemcem je XXXXX
XXXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0053/18  
Pronájem garážového stání č. 6 v objektu k bydlení na ul. Fr. Formana 271/47, 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 0069/RMOb-JIH/1822/2 

OBH 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu garážového stání č. 6 v objektu k bydlení č.p. 271, který je součástí pozemku p.č. 
71/109 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření 
nájemní smlouvy s XXXX XXXXX, XXXX XXXX XXXXXX XXXX X, XXXXXXXX , na 
dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 815 Kč/měsíc vč. DPH, za 
účelem garážování motorového vozidla, v rozsahu dle schválené vzorové nájemní smlouvy NS 
01, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy 
budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0060/18 
Přijetí dotace z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt “Senio ři 
bez hranic” 
  
Usnesení číslo: 0070/RMOb-JIH/1822/2 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu č. ERS-CZ/2018/1578 o financování mikroprojektu typu A realizovaného v 
rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A Česká 
republika-Polsko s poskytovatelem Euroregion Silesia - CZ, se sídlem Horní náměstí 382/69, 
Opava 746 01, IČ: 68941773, na financování projektu “Senioři bez hranic” dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

oddělení strategického rozvoje zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 
1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Roman Jirsa, T: 31.12.2019
 vedoucí oddělení strategického rozvoje 

 
  

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0061/18 
Přerušení provozu mate řských škol v m ěsíci prosinci 2018 
  
Usnesení číslo: 0071/RMOb-JIH/1822/2 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přerušením provozu mateřských škol v měsíci prosinci 2018 dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0062/18 
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava-Záb řeh, 
Volgogradská 4, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0072/RMOb-JIH/1822/2 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 
organizace, v celkové hodnotě 83 126 Kč dle předloženého návrhu 

  
3) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 
  
 Vyřizuje: Jana Špálková, T: 31.12.2018
 předseda likvidační komise 
 
  

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0063/18 
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava-Dubina, A. 
Gavlase 12A, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0073/RMOb-JIH/1822/2 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové 
organizace, v celkové hodnotě 41 992 Kč dle upraveného návrhu 

  
3) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 
  
 Vyřizuje: Šárka Ostrá, T: 31.12.2018
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0064/18 
Návrh na vy řazení poškozeného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0074/RMOb-JIH/1822/2 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vyřazení poškozeného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace v celkové hodnotě 7 194 Kč dle upraveného návrhu 
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(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0059/18 
Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č – CZECHIA-PRO 2018 R.M.S. Sport Praha 
  
Usnesení číslo: 0075/RMOb-JIH/1822/2 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

2) rozhodla 
  

o poskytnutí peněžitého daru organizaci R.M.S. Sport Praha, Slavníkova 2357/9, Břevnov, 
169 00 Praha, IČ 226 84 841, v celkové hodnotě 20 000 Kč 

  
3) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
R.M.S. Sport Praha, Slavníkova 2357/9, Břevnov, 169 00 Praha, IČ 226 84 841, za účelem 
propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0065/18 
Souhlas s p řijetím finan čního daru pro Základní školu Ostrava-Hrab ůvka, Provaznická 
64, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 0076/RMOb-JIH/1822/2 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím věcného daru v hodnotě 999 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 
  

 
 

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0067/18 
Odpis nedobytných pohledávek Mate řské školy Ostrava-Hrab ůvka, Adamusova 7, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 0077/RMOb-JIH/1822/2 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s odepsáním nedobytných pohledávek Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace v celkové výši 913 Kč dle upravené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0074/18 
Souhlas se zapojením Základní školy a mate řské školy Ostrava-Kosmonaut ů 15, 
příspěvkové organizace do projektu FEEDSCHOOLS 
  

OSR 
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Usnesení číslo: 0078/RMOb -JIH/1822/2 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové 
organizace do projektu FEEDSCHOOLS financovaný z Evropských strukturálních a 
investičních fondů 

  
 

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0068/18 
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2018 Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Horymírova 100, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0079/RMOb-JIH/1822/2 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje  
  

změnu odpisového plánu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace, dle upravené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvkové organizace, a to snížením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 
32 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 
  

 
 (zn. předkl.) 

OPVO/RMOb/0012/18 
Podn ět ob čana J. N. - z řízení osadních výbor ů 
  
Usnesení číslo: 0080/RMOb-JIH/1822/2 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

podnět XXXXX XXXXX dle p řílohy č. 1 předloženého materiálu 
  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu se podnětem dále zabývat, a to v části 1d) - zřízení osadních 
výborů, přičemž rada nedoporučuje jejich zřízení 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0009/18 
Žádost R.R. o splátkový kalendá ř 
  
Usnesení číslo: 0081/RMOb-JIH/1822/2 

OPR 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih uzavřít s XXXXXX XXXXXXX , nar. 
XXXXXXX , dohodu o splátkách k úhradě dluhu ve výši 148 653,06 Kč s příslušenstvím, který 
vznikl z titulu užívání bytu č. XX v domě na ulici Vlasty Vlasákové č.p. XXX, č.or. XX v 
Ostravě-Dubině, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0010/18 
Žádost o splátkový kalendá ř - V.G. 
  
Usnesení číslo: 0082/RMOb-JIH/1822/2 

OPR 

 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu uzavřít splátkový kalendář s XXXX XXXX, nar. XXXXX , k 
zaplacení dluhu ve výši 46 511 Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojeného 
s užíváním bytu č. XX v domě č.p. XXX, č.or. XX na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, dle 
důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0011/18 
Stanovisko k návrhu na zastavení exekuce - M.B. 
  
Usnesení číslo: 0083/RMOb-JIH/1822/2 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

2) nesouhlasí 
  

se zastavením exekuce vedené soudním exekutorem Mgr. Vojtěchem Jarošem, Exekutorský 
úřad Znojmo pod sp.zn. XXX EX XXX/18 proti XXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, dle 
upravené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0012/18 
Stížnost na jednání ředitele p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava- Jih, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 0084/RMOb-JIH/1822/2 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

text odpovědi na stížnost dle přiloženého návrhu 
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2) souhlasí 
  

s textem odpovědi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0009/18 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 0085/RMOb-JIH/1822/2 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

Horymírova 125, 0+2, I. kat., č. b. 70 

XXXXX XXXX, nar. XXXX, bytem Ostrava-Zábřeh, Velflíkova XX 
  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0008/18 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 0086/RMOb-JIH/1822/2 

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. 10 

XXXXX XXXX, nar. XXXX, bytem Volgogradská XX, Ostrava-Zábřeh 
  
 

  (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0043/18 
Dodatek k SoD č. 9 - Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zá břeh 
  
Usnesení číslo: 0087/RMOb-JIH/1822/2 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 9  ke Smlouvě o dílo agendové č. S/1313/2017/INV ze dne 07.12.2017 se 
zhotovitelem JVAgro Morava s.r.o.,Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411 
na realizaci VZ 155.16 na stavbu „Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh”. V 
průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu 
závazku ze smlouvy, a to z důvodu neprovádění některých prací. Na základě předložených 
dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se snižuje konečná cena díla 
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22 543 087,64 Kč bez DPH na tuto zakázku o  částku - 52 135,60 Kč bez DPH na částku 
22 490 952,04 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 9 
ke Smlouvě o dílo agendové č. S/1313/2017/INV na realizaci VZ 155.16 na stavbu 
„Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 07.12.2018
 vedoucí odboru investičního 
 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0045/18 
Dodatek k SoD č. 4 - Bezbariérový p řístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrab ůvka
  
Usnesení číslo: 0088/RMOb-JIH/1822/2 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0860/2018/INV ze dne 21.08.2018 se 
zhotovitelem DAV, a.s., Zengrova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO:00575381 na realizaci 
VZ 42.18 na stavbu „Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka” v 
důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z 
důvodu dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu 
neprovádění některých prací. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový 
rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena díla 6 355 044 Kč bez DPH na tuto zakázku o 
částku 408 035,69 Kč bez DPH na částku 6 763 079,69 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 4 
ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0860/2018/INV na realizaci VZ 42.18 na stavbu „Bezbariérový 
přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 13.12.2018
 vedoucí odboru investičního 
 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0074/18 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
140.18 „Provád ění oprav (klempí řských, záme čnických a sklená řských prací) v 
bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 0089/RMOb-JIH/1822/2 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 140.18 
„Provádění oprav (klempířských, zámečnických a sklenářských prací) v bytových domech v 
majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B 
části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 140.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové 
smlouvy o dílo u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 17.01.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0071/18 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 134.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ Zlep šovatel ů 27” 
  
Usnesení číslo: 0090/RMOb-JIH/1822/2 

OVZ 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 134.18 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti 
na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického 
rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
4. Ing. Jana Kišová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
5. Bc. Jakub Káňa, odbor právní 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 134.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0076/18 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 135.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ Chrj ukinova 11” 
  
Usnesení číslo: 0091/RMOb-JIH/1822/2 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 135.18 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava hydroizolace MŠ Chrjukinova 11“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti 
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na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického 
rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
4. Ing. Jana Kišová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
5. Bc. Jakub Káňa, odbor právní 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 135.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0077/18 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 136.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ Špon arova 16” 
  
Usnesení číslo: 0092/RMOb-JIH/1822/2 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 136.18 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava hydroizolace MŠ Šponarova 16“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na 
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn 
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2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického 
rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
4. Ing. Jana Kišová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
5. Bc. Jakub Káňa, odbor právní 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 136.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0079/18 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 119.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Vým ěna veškerých rozvod ů ZŠ Šeříková 33“ 
  
Usnesení číslo: 0093/RMOb-JIH/1822/2 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 119.18 Zpracování projektové dokumentace 
„Výměna veškerých rozvodů ZŠ Šeříková 33“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v 
návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
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3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického 
rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
4. Ing. Jana Kišová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
5. Bc. Jakub Káňa, odbor právní 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 119.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0082/18 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní ve řejná zakázka na 
služby) – VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inže nýrsko-investorská činnost a 
stavebn ě technický dozor investora p ři realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 0094/RMOb-JIH/1822/2 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 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 zařazení níže uvedeného dodavatele do 
zavedeného dynamického nákupního systému na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 
16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor 
investora při realizaci stavebních a jiných prací” a to: 

- P a K STAVEBNÍ DOZOR, s.r.o., Jaromíra Matuška 29/5, Dubina, 700 30 Ostrava (žádost o 
účast č. 15) 

  
 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0116/18  
Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k podíl u ve výši 
½ stavby garáže v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

OMJ 
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Usnesení číslo: 0095/RMOb-JIH/1822/2 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo 
k podílu ve výši ½ stavby bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2982/2 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih 
dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0046/18 
Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu  na ul. Adamusova Ostrava-Jih -
dodatek č. 1 - revokace 
  
Usnesení číslo: 0096/RMOb-JIH/1822/2 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

své usnesení č. 0014/RMOb-JIH/1822/1 ze dne 22.11.2018 
  

2) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0885/2018/INV ze dne 24.08.2018
na veřejnou zakázku “Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova 
Ostrava-Jih” se zhotovitelem ERVO stavby, spol. s r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov –
Prostřední Suchá, IČO: 25876333. Dodatkem č. 1 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o 
částku 230 157,30 Kč bez DPH na  7 307 411,15 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na 
tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k 
dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Termín realizace díla se 
prodlužuje o 14 kalendářních dnů na 192 kalendářních dnů 

  
3) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 1 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 07.12.2018
 vedoucí odboru investičního 
 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0015/18 
Návrh na úpravu členů komise rady 
  
Usnesení číslo: 0097/RMOb-JIH/1822/2 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) odvolává 
  

Dagmar Holaňovou z funkce člena komise ekonomické, investiční, strategického rozvoje, 
životního prostředí a výstavby ke dni 29.11.2018 

  
2) jmenuje 
  

Ing. Vlastu Gazdovou členem komise ekonomické, investiční, strategického rozvoje, životního 
prostředí a výstavby s účinností od 01.12.2018 

  
 

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0014/18 
Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu Ostrava- Jih, které se 
bude konat 13.12.2018 
  
Usnesení číslo: 0098/RMOb-JIH/1822/2 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s návrhem programu 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat dne 13.12.2018 od 13.00 hodin, dle upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0104/18  
Zaslání výzvy p řed podáním výpov ědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0099/RMOb-JIH/1822/2 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 2, 3 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 
  

XXXXX XXXX XXXX, 1+3, standard, č. b. XX 
XXXXX XXXX, nar. XXXXXX, bytem XXXX XXXX, Ostrava-X XXXX 
  

  
(zn. předkl.) 

TAJ/RMOb/0003/18  
Zásady realizace participativního rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0100/RMOb-JIH/1822/2 

tajemník 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2019 a 
Hodnocení procesu participativního rozpočtu za rok 2018, dle předloženého návrhu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu schválit Zásady realizace participativního rozpočtu městského 
obvodu Ostrava-Jih pro rok 2019 a vzít na vědomí  Hodnocení procesu participativního 
rozpočtu za rok 2018, dle předloženého návrhu 

  
  
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení RMOb č. 0044/RMOb-JIH/1822/1 ze dne 22.11.2018, bod 1), 
podbod 2. 
 

 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) chybné znění 
  

1) zřizuje 
2. komisi ekonomickou, investiční, strategického rozvoje, životního prostředí s počtem 13 členů

  
2) správné znění 
  

1) zřizuje 
2. komisi ekonomickou, investiční, strategického rozvoje, životního prostředí a výstavby s 
počtem 13 členů 

  
 

 


