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Usnesení 
31. mimo řádné sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 04.12.2020 

  

čís. 3701/RMObM-JIH/1822/31 
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3705/RMObM-JIH/1822/31 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

  
  
  
 

______________________________ 
Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 
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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 04.12.2020 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

3701/RMObM-JIH/1822/31 ODK/RMOb/00
75/20 

Návrh na přiznání odměny řediteli příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih 

3702/RMObM-JIH/1822/31 ODK/RMOb/00
77/20 

Vzorová smlouva o krátkodobé výpůjčce prodejních 
stánků 

3703/RMObM-JIH/1822/31 ODK/RMOb/00
76/20 

Návrh na uzavření smlouvy o dodávce a o odvádění 
odpadních vod 

3704/RMObM-JIH/1822/31 INV/RMOb/006
6/20 

VZ 47.20 Pohyb dětem-stop tabletům, dod. č. 1 

3705/RMObM-JIH/1822/31 OFR/RMOb/01
02/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 47/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
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(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0075/20  
Návrh na p řiznání odm ěny řediteli p říspěvkové organizace Technické 
služby Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 3701/RMObM-JIH/1822/31 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, 
IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0077/20  
Vzorová smlouva o krátkodobé výp ůjčce prodejních stánk ů 
  
Usnesení číslo: 3702/RMObM-JIH/1822/31 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

vzorovou smlouvu o krátkodobé výpůjčce prodejních stánků, dle přílohy předloženého materiálu

  
2) svěřuje 
  

v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, odboru dopravy a komunálních 
služeb Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih uzavírání smluv o krátkodobé výpůjčce prodejních 
stánků, dle předloženého materiálu 

  
3) zmocňuje 
  

k podpisu smluv o krátkodobé výpůjčce prodejních stánků vedoucího odboru dopravy 
a komunálních služeb, v době jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího odboru dopravy 
a komunálních služeb, dle předloženého materiálu 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0076/20  
Návrh na uzav ření smlouvy o dodávce a o odvád ění odpadních vod 
  
Usnesení číslo: 3703/RMObM-JIH/1822/31 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  o uzavření Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod se společností Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s., IČO 45193673, se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - 
Moravská Ostrava, vztahující se k odběrnému místu č. 3510 - 440, Dolní dílna, Ostrava - 
Zábřeh, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0066/20 
VZ 47.20 Pohyb d ětem-stop tablet ům, dod. č. 1 
  
Usnesení číslo: 3704/RMObM-JIH/1822/31 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové č. S/0827/2020/INV ze dne 01.09.2020 
na veřejnou zakázku realizace “Pohyb dětem-stop tabletům” se zhotovitelem STAVIA-silniční 
stavby a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava, IČ 25864092. Dodatkem č. 1 se snižuje konečná 
cena díla dle smlouvy na tuto zakázku o částku 136 500,00 Kč bez DPH na 1 123 508,25 Kč 
bez DPH z důvodu změny v konstrukčních vrstvách pod finálním povrchem 

  
2) ukládá 
  odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 24.12.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0102/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 47/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3705/RMObM-JIH/1822/31 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit: 

1. rozpočtové opatření č. 47/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, kterým se: 

a) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 103x33063 
o 1 329 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, ORG 354, UZ 103x33063 o 1 329 tis. Kč 

b) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 31xx, pol. 2322 o 112 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, ORG dle bodu b) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 112 tis. Kč 
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c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 10, § 4329, pol. 51xx o 255 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 255 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3326, pol. 6121, ORG 0400261000000 o 137 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3326, pol. 5171, ORG 0400261000000 o 137 tis. Kč 

e) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6451, ORG 462366 o 1 463 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651, ORG 462366 o 1 463 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, ORG 462366 o 163 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 462366 o 163 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6451, ORG 462353 o 1 741 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651, ORG 462353 o 1 741 tis. Kč 

f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400345000000 o 1 550 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3113, pol. 51xx, UZ 12, ORG 0400345000000 o 1 360 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3113, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400345000000 o 190 tis. Kč 

2. zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

a) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 
Zábřeh, Za Školou 2851/1, IČO 75029855, o částku 11 tis. Kč s časovou použitelností 
od 01.01.2020 do 31.12.2020 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652, o částku 8 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Výškovice, Šeříkova 682/33, IČO 70631786, o částku 74 tis. Kč s časovou 
použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

d) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková 
organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1049/1, IČO 70978352, 
o částku 19 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

  
2) ukládá 
  

místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh rozpočtových opatření č. 47/2020 
rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 Zastupitelstvu městského obvodu 
Ostrava- Jih 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 14.12.2020
 místostarosta 
 


