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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 24.10.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

1725/RMOb-JIH/1822/30 OFR/RMOb/00
91/19 

Návrh na změnu smluvních dokumentů 
souvisejících s vedením účtů v České národní 
bance 

1726/RMOb-JIH/1822/30 OFR/RMOb/00
95/19 

Návrh na schválení Metodického pokynu 
pro příspěvkové organizace pro oblast účetnictví 
a ekonomiky 

1727/RMOb-JIH/1822/30 OFR/RMOb/00
94/19 

Návrh na zřízení hlavní inventarizační komise 
k provedení inventarizace majetku, pohledávek 
a závazků městského obvodu Ostrava-Jih za rok 
2019 

1728/RMOb-JIH/1822/30 OFR/RMOb/00
96/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 46/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1729/RMOb-JIH/1822/30 OSC/RMOb/00
08/19 

Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky 

1730/RMOb-JIH/1822/30 OHS/RMOb/00
19/19 

Informace o likvidaci nevyzvednutých nálezů 

1731/RMOb-JIH/1822/30 SOC/RMOb/00
52/19 

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních 
služeb - plnění usnesení č. 0234/7 

1732/RMOb-JIH/1822/30 ODK/RMOb/00
64/19 

Návrh na uzavření Smlouvy o společném zadání 
veřejné zakázky “Výstavba chodníků u Ostravar 
arény, ul. Starobělská” a o úpravě vzájemných práv 
a povinností a vztahů k třetím osobám 

1733/RMOb-JIH/1822/30 OMJ/RMOb/04
15/19 

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

1734/RMOb-JIH/1822/30 OMJ/RMOb/04
16/19 

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

1735/RMOb-JIH/1822/30 OMJ/RMOb/04
18/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Patrice Lumumby 

1736/RMOb-JIH/1822/30 OMJ/RMOb/04
19/19 

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

1737/RMOb-JIH/1822/30 OMJ/RMOb/04
20/19 

Nabytí darem stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Čujkovova 

1738/RMOb-JIH/1822/30 OMJ/RMOb/04
22/19 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbám garáží v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

1739/RMOb-JIH/1822/30 OBH/RMOb/02
72/19 

Úprava smluvních vztahů na prostory v objektu 
na ulici Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh 

1740/RMOb-JIH/1822/30 OBH/RMOb/02
78/19 

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem 
prostoru sloužícího podnikání na ulici 
Rodimcevova 2055/25, Ostrava-Zábřeh 
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1741/RMOb-JIH/1822/30 OBH/RMOb/02
80/19 

Udělení souhlasu s umístěním sídla podnikající 
fyzické osoby v bytovém domě na ul. Jubilejní 
301/37, Ostrava-Hrabůvka 

1742/RMOb-JIH/1822/30 OBH/RMOb/02
83/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ulici Fr. Formana 251/13, O.-Dubina 

1743/RMOb-JIH/1822/30 OBH/RMOb/02
84/19 

Žádost o povolení stavebních úprav v objektu 
V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh 

1744/RMOb-JIH/1822/30 INV/RMOb/006
1/19 

Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava 
střechy Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh - dodatek 
č. 3 

1745/RMOb-JIH/1822/30 INV/RMOb/006
2/19 

Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava 
střechy Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh - dodatek 
č. 3 

1746/RMOb-JIH/1822/30 OVZ/RMOb/02
66/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 102.19 
„Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň 
Savarin” 

1747/RMOb-JIH/1822/30 OVZ/RMOb/02
67/19 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce) - VZ 92.19 
„Výměna umakartových bytových jader v bytovém 
domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh” 

1748/RMOb-JIH/1822/30 OVZ/RMOb/02
64/19 

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” 

1749/RMOb-JIH/1822/30 OVZ/RMOb/02
34/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 104.19 „Provádění 
instalatérských a topenářských prací v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

1750/RMOb-JIH/1822/30 OPVO/RMOb/0
040/19 

Návrh na poskytnutí peněžitého plnění občanům 

1751/RMOb-JIH/1822/30 OVZ/RMOb/02
68/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 94.19 „Zateplení kina Luna 
- revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-
Jih“ 

1752/RMOb-JIH/1822/30 OSK/RMOb/02
74/19 

Rezignace a jmenování člena školské rady 
při Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace 

1753/RMOb-JIH/1822/30 ODK/RMOb/00
65/19 

Výzva objednatele k zahájení podzimního 
odstranění listí 

1754/RMOb-JIH/1822/30 OBH/RMOb/02
88/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11, Ostrava-
Zábřeh 
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1755/RMOb-JIH/1822/30 OFR/RMOb/00
98/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 47/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1756/RMOb-JIH/1822/30 OFR/RMOb/01
04/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 48/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1757/RMOb-JIH/1822/30 OSK/RMOb/02
79/19 

Dodatek č. 1 - VZ 122.18 - „Přírodní zahrady 
MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova , MŠ Šponarova, 
MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 2. dílčí část 
MŠ Tarnavova” 

1758/RMOb-JIH/1822/30 OSK/RMOb/02
78/19 

Dodatek č. 2 - VZ 122.18 - „Přírodní zahrady 
MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova , MŠ Šponarova, 
MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 5. dílčí část 
MŠ Mitušova 4” 

1759/RMOb-JIH/1822/30 OFR/RMOb/00
99/19 

Návrh na změny rozpočtů na rok 2019, 
příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OMJ/RMOb/04
21/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Jugoslávská 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0091/19 
Návrh na zm ěnu smluvních dokument ů souvisejících s vedením ú čtů v České národní 
bance 
  
Usnesení číslo: 1725/RMOb-JIH/1822/30 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informaci o změně smluvních dokumentů souvisejících s vedením účtů městského obvodu 
Ostrava-Jih v České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 Nové Město, 
IČO 48136450, s účinností od 1. prosince 2019 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem Podmínek pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku a Části 
I. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 
115 03 Praha 1 Nové Město, IČO 48136450, s účinností od 1. prosince 2019, ve znění příloh 
č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 2) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 30.11.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0095/19 
Návrh na schválení Metodického pokynu pro p říspěvkové organizace pro oblast 
účetnictví a ekonomiky 
  
Usnesení číslo: 1726/RMOb-JIH/1822/30 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) ruší 
  

Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih schválené radou městského obvodu dne 24.08.2017 
usnesením č. 5191/128 včetně dodatku č. 1 s účinností od 01.01.2020 

  
2) schvaluje 
  

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace pro oblast účetnictví a ekonomiky ve znění 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0094/19 
Návrh na z řízení hlavní inventariza ční komise k provedení inventarizace majetku, 
pohledávek a závazk ů městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1727/RMOb-JIH/1822/30 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zřizuje 
  

hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků 
městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 

  
2) jmenuje 
  

hlavní inventarizační komisi, a to ve složení: 

předseda hlavní inventarizační komise: 
vedoucí odboru financí a rozpočtu 

členové hlavní inventarizační komise: 
tajemník úřadu 
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
vedoucí odboru investičního 
vedoucí odboru majetkového 
vedoucí odboru právního 
vedoucí odboru školství a kultury 
vedoucí odboru hospodářské správy 

tajemník hlavní inventarizační komise: 
zaměstnanec zařazený do oddělení účetnictví odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 
  

ředitelům příspěvkových organizací předat odboru financí a rozpočtu prostřednictvím věcně 
příslušného odboru závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 
2019 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 14.02.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 
  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 14.02.2020
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
  
 Vyřizuje: PhDr. Linda Nováková Palatá, T: 14.02.2020
 vedoucí odboru sociální péče 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0096/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 46/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1728/RMOb-JIH/1822/30 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 116 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6130, ORG 0400302000000 o 116 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 51xx o 7 598 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121, ORG dle bodu b) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 7 598 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5171 o 2 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 2 500 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400260000000 o 440 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6121, ORG 0400259000000 o 440 tis. Kč 

e) 
- snížení běžných výdajů ORJ 7, § 3111, pol. 5137 o 610 tis. Kč 
- zvýšení běžných výdajů ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 610 tis. Kč 

f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400016000000 o 110 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400286000000 o 110 tis. Kč 

g) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400013000000 o 500 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400305000000 o 500 tis. Kč 
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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.) 
OSC/RMOb/0008/19 
Projednání návrhu obecn ě závazné vyhlášky 
  
Usnesení číslo: 1729/RMOb-JIH/1822/30 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) navrhuje 
  

zařadit do přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním 
klidu, ve znění pozdějších změn a doplňků, výjimečné společenské a kulturní akce 
dle upravené Přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru správních činností informovat Magistrát města Ostravy o usnesení dle bodu 1) tohoto 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 12.11.2019
 vedoucí odboru správních činností 

 
  

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0019/19 
Informace o likvidaci nevyzvednutých nález ů 
  
Usnesení číslo: 1730/RMOb-JIH/1822/30 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informace o likvidaci nevyzvednutých nálezů dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0052/19 
Přehled uzav řených smluv o poskytování sociálních služeb - pln ění usnesení č. 0234/7 
  
Usnesení číslo: 1731/RMOb-JIH/1822/30 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 
  

přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách za období od 01.07.2019 do 30.09.2019 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0064/19  
Návrh na uzav ření Smlouvy o spole čném zadání ve řejné zakázky “Výstavba chodník ů 
u Ostravar arény, ul. Starob ělská” a o úprav ě vzájemných práv a povinností a vztah ů 
k třetím osobám 
  
Usnesení číslo: 1732/RMOb-JIH/1822/30 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky “Výstavba chodníků u Ostravar 
arény, ul. Starobělská” a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám 
se společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 
Ostrava - Zábřeh, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0415/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene na pozemky v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 1733/RMOb-JIH/1822/30 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh 2624/29, HOMOLA, NNk“ spočívajícím 
v provedení zemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 288 bm pod povrchem 
částí pozemků p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a p.p.č. 612/59 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Pavlovova v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502 je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace a 
p.p.č. 612/59 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, 
za účelem umístění zemního kabelového vedení NN pod názvem stavby „Ostrava-Zábřeh 
2624/29, HOMOLA, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem 
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba 
DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NN. 
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Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování  zemního kabelového vedení NN 
v částech dotčených pozemků,  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 Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0416/19  
Pronájem části pozemku, v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Utvenkova 
  
Usnesení číslo: 1734/RMOb-JIH/1822/30 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru spočívajícím v umístění jednoho šikmého parkovacího stání 
o výměře 14,66 m² na části pozemků p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 3 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX je platný do 31.12.2021  

  
2) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 14,66 m² v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Utvenkova, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění 
a užívání parkovacího stání pro osobní motorové vozidlo XXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX a uzavřít nájemní smlouvu ve 
znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0418/19 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby 
  
Usnesení číslo: 1735/RMOb-JIH/1822/30 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 12 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, za účelem užívání pozemku 
pod stavbou parkovacího stání č. 1 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0419/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Plze ňská 
  
Usnesení číslo: 1736/RMOb-JIH/1822/30 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „13044 – I/58 Ostrava, ul. Plzeňská, most ev.č.58-029..2“ 
spočívajícím v opravě mostního objektu na ul. Plzeňská  x Rudná, umísťovaném z části 
na pozemku p.p.č. 613/49 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, svěřeném 
městskému obvodu Ostrava- Jih, na němž bude provedena  oprava římsy a zábradlí, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 – Nusle je platný do 31.12.2021 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0420/19  
Nabytí darem stavby na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 1737/RMOb-JIH/1822/30 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nabýt darem stavbu parkoviště umístěného na pozemku p.p.č. 654/257 ostatní plocha, jiná 
plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou v rámci stavby pod názvem „Polyfunkční dům, Čujkovova 30, 
Ostrava-Zábřeh – SO 04 Parkovací plocha“ od společnosti REGOS M, spol. s r.o., 
IČO 61942979, se sídlem  Čujkovova 1736/30, Zábřeh, 700 30 Ostrava, do vlastnictví 
statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a uzavřít darovací 
smlouvu, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0422/19  
Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bám 
garáží v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1738/RMOb-JIH/1822/30 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k níže 
uvedeným nemovitým věcem - stavbám stojících na pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih: 

1. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2509 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
U Výtopny, 
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2. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2639 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
U Výtopny, 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0272/19  
Úprava smluvních vztah ů na prostory v objektu na ulici Čujkovova 40a, Ostrava-
Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1739/RMOb-JIH/1822/30 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatků ke smluvním vztahům k prostorám sloužícím podnikání v objektu č.p. 
3165, který je součástí pozemku p.č.st. 6495 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, na změnu způsobu úhrady nákladů na služby 
spojené s elektronickou a požární ochranou objektu, v rozsahu předložených návrhů, 
dle důvodové zprávy, a to u níže uvedených subjektů: 

1. XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX X XXX , 
XXXXXXXXXX, pachtovní smlouva č.46/032/108/15 ze dne 31.08.2015, ve znění dodatků, 
2. Charita Ostrava, IČO 44940998, se sídlem Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice, 
smlouva o výpůjčce č. 11/b/014/248/07 ze dne 02.02.2007, ve znění dodatků, 
3. Spirála o.p.s., IČO 29451736, se sídlem A. Poledníka 1/2, Ostrava-Dubina, smlouva 
o výpůjčce č. 17/014/361/11 ze dne 11.05.2011, ve znění dodatků, 
4. Mikasa z.s., IČO 22832386, se sídlem Lumírova 523/28, Ostrava-Výškovice, smlouva 
o výpůjčce č. 17/014/360/11 ze dne 11.05.2011, ve znění dodatků, 
5. Cajimani s.r.o., IČO 27774261, se sídlem Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, nájemní 
smlouva č. 2/b/014/840/07 ze dne 12.07.2007, ve znění dodatků, 
6. XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX X XXX , 
XXXXXXXXXX, nájemní smlouva č. 8/032/116/12 ze dne 29.06.2012, ve znění dodatků, 
7. XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX X XXX , 
XXXXXXXXXX, nájemní smlouva č. 2/b/014/721/07 ze dne 19.07.2007, ve znění dodatků, 
8. Květiny Bláha s.r.o., IČO 07799055, se sídlem Zámostní 1155/27, Ostrava-Slezská Ostrava, 
nájemní smlouva č. 2/b/014/842/07 ze dne 19.07.2007, ve znění dodatků 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 01.12.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0278/19  
Ukon čení nájmu a zve řejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání 
na ulici Rodimcevova 2055/25, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 1740/RMOb-JIH/1822/30 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) ukončit nájem prostoru o výměře 129,5 m2 v objektu k bydlení č.p. 2055, který je součástí 
pozemku p.č.st. 2175 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Rodimcevova 2055/25, Ostrava-
Zábřeh, s nájemcem  XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX  XXXXXX
XXXXXXXXXXX , a to dohodou ke dni 30.11.2019, v rozsahu předloženého návrhu, dle 
důvodové zprávy 
b) zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 129,5 m² v I. NP 
objektu k bydlení č.p. 2055, který je součástí pozemku p.č.st. 2175 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
adresní místo Rodimcevova 2055/25, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, s minimální výší nájemného 
830 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou,  bez určení účelu užívání, 
za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a 
násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
ve znění pozdějších předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu 
ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou 
provozovány činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními 
hodnotami a činnosti s erotickým podtextem a zastavárenské činnosti, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0280/19  
Udělení souhlasu s umíst ěním sídla podnikající fyzické osoby v bytovém dom ě 
na ul. Jubilejní 301/37, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1741/RMOb-JIH/1822/30 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
1) rozhodla 
  udělit souhlas s umístěním sídla pro začínajícího podnikatele XXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX v byt ě č. 1 v bytovém domě č.p. 301, který je součástí pozemku p.č.st. 267 
v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Jubilejní 301/37, Ostrava-Hrabůvka, jehož nájemcem je 
XXXXXXXXXX, a to po dobu trvání nájemního vztahu XXXXXXX XXXXXX k dané 
bytové jednotce a za podmínky, že předmět podnikání nebude provozován v místě sídla 
podnikající fyzické osoby 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0283/19  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ulici Fr. Formana 251/13, O.-
 Dubina 
  
Usnesení číslo: 1742/RMOb-JIH/1822/30 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor o výměře 162,75 m2 v objektu č.p. 251, který je součástí pozemku 
p.č. 71/81 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, 
podnikající fyzické osobě XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XX XXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXXXX , a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, s výší nájemného 910 Kč/m2/rok, za účelem provozování manikérského 
studia, školicího střediska a obchodu s manikérským materiálem, v rozsahu předloženého 
návrhu, a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní 
smlouvy, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 01.12.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0284/19  
Žádost o povolení stavebních úprav v objektu V Zálo mu 2948/1, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 1743/RMOb-JIH/1822/30 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vydání souhlasu s provedením stavebních úprav charakteru technického zhodnocení 
a změnou účelu užívání prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 2948, který je součástí 
pozemku parc.č.st. 4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-
Zábřeh, nájemci prostor Baby centrum Delfínek, z.s., IČO 26627736, se sídlem A. Kučery 
1197/16, Ostrava-Hrabůvka, zastoupenému Bc. Kateřinou Vítečkovou, předsedou spolku, dle 
důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  udělení souhlasu k odpisování skutečně vynaložených nákladů spojených se stavebními 

pracemi charakteru technického zhodnocení v účetnictví nájemce Baby centrum Delfínek, z.s., 
IČO 26627736, se sídlem A. Kučery 1197/16, Ostrava-Hrabůvka, zastoupeného Bc. Kateřinou 
Vítečkovou, předsedou spolku, dle důvodové zprávy  
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0061/19 
Zateplení obvodového plášt ě, půdy, sklep ů a oprava st řechy Abramovova 14, Ostrava-
Zábřeh - dodatek č. 3 
  
Usnesení číslo: 1744/RMOb-JIH/1822/30 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0316/2019/INV ze dne 28.03.2019 
na veřejnou zakázku “Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy 
Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 
689/2, 736 01 Havířov, IČO: 05510775. Dodatkem č. 3 se upravuje konečná cena na tuto 
zakázku o částku 47 138,49 Kč bez DPH na  2 371 478,87 Kč bez DPH úpravou položkového 
rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD 
nutných k dokončení této zakázky 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 3 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 08.11.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0062/19 
Zateplení obvodového plášt ě, půdy, sklep ů a oprava st řechy Smirnovova 1, Ostrava-
Zábřeh - dodatek č. 3 
  
Usnesení číslo: 1745/RMOb-JIH/1822/30 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0317/2019/INV ze dne 28.03.2019 
na veřejnou zakázku “Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Smirnovova 
1, Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, 736 01 
Havířov, IČO: 05510775. Dodatkem č. 3 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku 
11 830,19 Kč bez DPH na  2 061 479,14 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto 
zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných 
k dokončení této zakázky 

  
2) ukládá 
  odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 3 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 08.11.2019
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0266/19 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) –
VZ 102.19 „Regenerace sídlišt ě Hrabůvka - 2. etapa, Zele ň Savarin” 
  
Usnesení číslo: 1746/RMOb-JIH/1822/30 

OVZ 

k usnesení č. 1628/RMObM-JIH/1822/12 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní 

veřejné zakázce na stavební práce VZ 102.19 „Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň 
Savarin” dle přiložené důvodové zprávy 

  
2) bere na vědomí 
  prodloužení lhůt dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 
  

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0267/19 
Změna zadávací dokumentace (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -
VZ 92.19 „Vým ěna umakar tových bytových jader v bytovém dom ě Volgogradská 159, 
Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 1747/RMOb-JIH/1822/30 

OVZ 

k usnesení č. 1550/RMOb-JIH/1822/26 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 

malého rozsahu na stavební práce VZ 92.19 „Výměna umakartových bytových jader 
v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh” dle přiložené důvodové zprávy 
a prodloužení lhůty pro podání nabídek 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0264/19 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 1748/RMOb-JIH/1822/30 

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 
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1) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí zařazení níže 
uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- Luďka Schöna, Janáčkova 550, 739 21 Paskov, IČO: 46610103 (žádost o účast č. 48) 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0234/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) –
VZ 104.19 „Provád ění instalatérských a topená řských prací v bytových domech 
v majetku SMO sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1749/RMOb-JIH/1822/30 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 104.19 „Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ dle § 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. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 104.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem 
na uzavření rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 05.12.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0040/19 
Návrh na poskytnutí pen ěžitého pln ění ob čanům 
  
Usnesení číslo: 1750/RMOb-JIH/1822/30 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

poskytnout peněžité plnění občanům jako mimořádné ocenění celoroční práce ve prospěch 
obce dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0268/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 94.19 
„Zateplení kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1751/RMOb-JIH/1822/30 

OVZ 

k usnesení č. 1554/RMOb-JIH/1822/26 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu využít svého práva uvedeného v Čl. IX. Výzvy k podání 
nabídek a zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 94.19 „Zateplení kina 
Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-Jih“ 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a 
související se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 94.19 
„Zateplení kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-Jih“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0274/19  
Rezignace a jmenování člena školské rady p ři Základní škole a mate řské škole 
Ostrava-Záb řeh, Březinova 52, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1752/RMOb-JIH/1822/30 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

rezignaci Mgr. Michaely Sudové na členství ve školské radě při Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, se sídlem Březinova 1383/52, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 

  
2) jmenuje 
  

PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA, členem školské rady při Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 

  
 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0065/19  
Výzva objednatele k zahájení podzimního odstran ění listí 
  
Usnesení číslo: 1753/RMOb-JIH/1822/30 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o zahájení podzimního odstranění listí z travnatých ploch, dle předloženého materiálu 
  

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0288/19  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11, 
Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 1754/RMOb-JIH/1822/30 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 157,78 m², v objektu č.p. 1710, objekt 
k bydlení, který je součástí pozemku p.č.st. 2070 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX
XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX a uzav řít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou, za účelem provozování kavárny, baru a rychlého občerstvení, se stanovením nájemného 
ve výši 1 000 Kč/m²/rok, v rozsahu předloženého návrhu, a to do 15 dnů od doručení písemné 
výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 13.12.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0098/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 47/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1755/RMOb-JIH/1822/30 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 353 o 14 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 381 o 14 tis. Kč 
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b) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 6402, pol. 2229, ORG dle bodu b) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 208 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 327 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6330, pol. 5347 o 104 tis. Kč 
- sníží převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně na § 6330, pol. 4137 o 223 tis. 
Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu b) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 446 tis. Kč 

2. změnu závazného ukazatele dle bodu a) a b) důvodové zprávy předloženého 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/0104/19 
Návrh rozpo čtového opat ření č. 48/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1756/RMOb-JIH/1822/30 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 3421, pol. 2322 o 670 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 5169 o 670 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0279/19 
Dodatek č. 1 - VZ 122.18 - „P řírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova , 
MŠ Šponarova, MŠ Zlepšovatel ů, MŠ F. Formana – 2. díl čí část MŠ Tarnavova” 
  
Usnesení číslo: 1757/RMOb-JIH/1822/30 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. agendové S/0439/2019/OŠK ze dne 24.05.2019 
se zhotovitelem STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, 
IČO 01919652 na akci VZ 122.18 - Stavba „Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova, 
MŠ Šponarova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 2. dílčí část MŠ Tarnavova”, kterými 
se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 9 360 Kč bez DPH 
na částku 791 502,52 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 31.10.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0278/19  
Dodatek č. 2 - VZ 122.18 - „P řírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova , 
MŠ Šponarova, MŠ Zlepšovatel ů, MŠ F. Formana – 5. díl čí část MŠ Mitušova 4” 
  
Usnesení číslo: 1758/RMOb-JIH/1822/30 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. agendové S/0437/2019/OŠK ze dne 24.05.2019 
se zhotovitelem STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, 
IČO 01919652 na akci VZ 122.18 - Stavba „Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova, 
MŠ Šponarova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 5. dílčí část MŠ Mitušova 4”, kterými 
se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se snižuje konečná cena o 4 500 Kč bez DPH 
na částku 830 600,18 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 31.10.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 



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

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0099/19 
Návrh na zm ěny rozpo čtů na rok 2019, p říspěvkových organizací z řízených 
statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1759/RMOb-JIH/1822/30 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změny rozpočtů na rok 2019 pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostava, 
městským obvodem Ostrava-Jih: 

a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, 
IČO 70978336, snížením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 14 tis. Kč dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
IČO 70944629, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 14 tis. Kč dle důvodové 
zprávy předloženého 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 

 
 


