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______________________________ 
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______________________________ 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 31.10.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

1760/RMOb-JIH/1822/31 OFR/RMOb/01

02/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 49/2019 rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1761/RMOb-JIH/1822/31 OFR/RMOb/01

00/19 

Zpráva o hospodaření městského obvodu 

Ostrava-Jih za období leden - září 2019 

1762/RMOb-JIH/1822/31 OFR/RMOb/01

03/19 

Návrh na změny rozpočtů na rok 2019, 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

1763/RMOb-JIH/1822/31 OFR/RMOb/01

01/19 

Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého 

majetku městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1764/RMOb-JIH/1822/31 OPVO/RMOb/0

041/19 

Návrh na zahraniční pracovní cestu (Slovensko) - 

Bc. Bednář, Ing. Tichánková, Ing. Šimík, 

Bc. Hűbner 

1765/RMOb-JIH/1822/31 OPVO/RMOb/0

030/19 

Kontrola plnění úkolů z usnesení RMOb 

k 30.09.2019 

1766/RMOb-JIH/1822/31 OSR/RMOb/00

24/19 

Dotace MSK - Stárnout zdravě a aktivně 

1767/RMOb-JIH/1822/31 OSR/RMOb/00

23/19 

Dotace MSK - Poznávací zájezdy pro seniory 2020 

1768/RMOb-JIH/1822/31 SOC/RMOb/00

54/19 

Ţádost o poskytnutí účelové dotace 

1769/RMOb-JIH/1822/31 OPR/RMOb/00

31/19 

Stíţnost na bezpečnostní situaci u tramvajové 

zastávky HD Hlubina 

1770/RMOb-JIH/1822/31 OPR/RMOb/00

30/19 

ţádost o uzavření splátkového kalendáře K.M. 

1771/RMOb-JIH/1822/31 INV/RMOb/006

4/19 

Zpracování projektové dokumentace „Výškovická 

ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, 

Ostrava-Jih“ - dodatek č. 2 

1772/RMOb-JIH/1822/31 INV/RMOb/006

5/19 

VZ 39.19 Zateplení půdy, výměna střešní krytiny 

bytového domu na ul.Zlepšovatelů 34,36,38,40, 

Ostrava-Hrabůvka 

1773/RMOb-JIH/1822/31 OSK/RMOb/02

82/19 

Předání projektové dokumentace 

1774/RMOb-JIH/1822/31 OSK/RMOb/02

81/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 

Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 

příspěvkové organizace 

1775/RMOb-JIH/1822/31 OSK/RMOb/02

80/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 

příspěvkové organizace 

1776/RMOb-JIH/1822/31 OSK/RMOb/02

77/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 

Březinova 52, příspěvkové organizace 
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1777/RMOb-JIH/1822/31 OSK/RMOb/02

76/19 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 

Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, 

V. Košaře 6, příspěvkové organizace 

1778/RMOb-JIH/1822/31 OSK/RMOb/02

75/19 

Uloţení odvodu finančních prostředků příspěvkové 

organizace do rozpočtu zřizovatele z důvodu 

porušení rozpočtové kázně 

1779/RMOb-JIH/1822/31 OSK/RMOb/02

72/19 

Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 

2020 

1780/RMOb-JIH/1822/31 OSK/RMOb/02

71/19 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 

Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 

Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 

1781/RMOb-JIH/1822/31 OMJ/RMOb/03

59/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 

břemene – sluţebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

ul. Staňkova 

1782/RMOb-JIH/1822/31 OMJ/RMOb/04

24/19 

Zřízení věcného břemene – sluţebnosti v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou 

1783/RMOb-JIH/1822/31 OMJ/RMOb/04

26/19 

Dohoda o úhradě za bezesmluvní uţívání pozemku 

pod garáţí v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

1784/RMOb-JIH/1822/31 OMJ/RMOb/04

27/19 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími 

garáţemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

1785/RMOb-JIH/1822/31 OMJ/RMOb/04

28/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. 

U Výtopny 

1786/RMOb-JIH/1822/31 OMJ/RMOb/04

29/19 

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. 

Javůrkova, Zimmlerova 

1787/RMOb-JIH/1822/31 OMJ/RMOb/04

31/19 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 

vlastnického práva ke stavbě garáţe v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou 

1788/RMOb-JIH/1822/31 OMJ/RMOb/04

34/19 

Prodej nemovité věci - bytové jednotky v k.ú. 

Hrabůvka, ul. Klegova č.or. 21 

1789/RMOb-JIH/1822/31 OMJ/RMOb/04

38/19 

Pověření člena rady městského obvodu 

1790/RMOb-JIH/1822/31 OBH/RMOb/02

81/19 

Pronájem bytu 

1791/RMOb-JIH/1822/31 OBH/RMOb/02

87/19 

Volné byty v bytových domech na ul. 

Čujkovova 1715/23, Čujkovova 1719/31 

a Čujkovova 1737/32 v Ostravě-Zábřehu 

1792/RMOb-JIH/1822/31 OBH/RMOb/02

90/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní 

nájemné 

1793/RMOb-JIH/1822/31 OBH/RMOb/02

92/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ulici 

Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh 

1794/RMOb-JIH/1822/31 OBH/RMOb/02

93/19 

Neprodlouţení smlouvy o nájmu bytu (skončení 

nájmu) 

1795/RMOb-JIH/1822/31 OVZ/RMOb/02

69/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 

rozsahu na sluţby) - VZ 87.19 „Rajonové čištění 

místních komunikací III. a IV. třídy na území MOb 

Ostrava-Jih v roce 2020“ 
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1796/RMOb-JIH/1822/31 OVZ/RMOb/02

71/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 

rozsahu na stavební práce) - VZ 105.19 „Výměna 

podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 

Ostrava-Zábřeh“ 

1797/RMOb-JIH/1822/31 OVZ/RMOb/02

70/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 

rozsahu na stavební práce) - VZ 107.19 „Provádění 

elektroinstalačních prací v bytových domech 

v majetku SMO svěřených městskému obvodu 

Ostrava-Jih“ 

1798/RMOb-JIH/1822/31 OVZ/RMOb/02

72/19 

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” 

1799/RMOb-JIH/1822/31 OBH/RMOb/02

85/19 

Pronájem prostorů slouţících podnikání v objektu 

bez č.p. v lokalitě ulice J. Matušky, O.-Dubina 

1800/RMOb-JIH/1822/31 OPVO/RMOb/0

042/19 

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 

21.11.2019 

1801/RMOb-JIH/1822/31 OBH/RMOb/02

97/19 

Revokace usnesení Rady městského obvodu 

Ostrava-jih č. 1754/RMOb-JIH/1822/30 ze dne 

24.10.2019, pronájem prostoru slouţícího podnikání 

v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11, 

Ostrava-Zábřeh 

1802/RMOb-JIH/1822/31 OPVO/RMOb/0

043/19 

Návrh na odvolání předsedy komise 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0102/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 49/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1760/RMOb-JIH/1822/31 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

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

zprávy předloţeného materiálu, kterým se: 

a) 

- sníţí běţné výdaje ORJ 1, § 3xxx, pol. 51xx o 889 tis. Kč 

- zvýší běţné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 889 tis. Kč 

b) 

- sníţí neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122 o 2,5 tis. Kč 

- sníţí běţné výdaje ORJ 3, § 4359, pol. 5169 o 102,5 tis. Kč 

- zvýší běţné výdaje § 6409, pol. 5901 o 100 tis. Kč 

c) 

- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3xxx, pol. 2322 o 46 tis. Kč 

- zvýší běţné výdaje ORJ 7, § 3xxx, pol. 5331, ORG dle bodu c) důvodové zprávy předloţeného 

materiálu o 46 tis. Kč 

d) 

- sníţí kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400019000000 o 300 tis. Kč 

 zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 612x, ORG dle bodu d) důvodové zprávy 

předloţeného materiálu o 300 tis. Kč 

e) 

- sníţí běţné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5137 o 60 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6121, ORG 0400325000000 o 60 tis. Kč 

f) 

- sníţí kapitálové výdaje ORJ 6, § 3392, pol. 6121, ORG 0400257000000 o 22 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG dle bodu f) důvodové zprávy 

předloţeného materiálu o 22 tis. Kč 

g) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, UZ 103x33063 o 1 798 tis. Kč 

- zvýší běţné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG dle bodu g) důvodové 

zprávy předloţeného materiálu o 1 798 tis. Kč 

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

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 07.11.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0100/19 
Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2019 
  
Usnesení číslo: 1761/RMOb-JIH/1822/31 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2019 

  

2) bere na vědomí 

  
rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2019 

do 30.09.2019, uvedená v tabulce č. 5 Přílohy č. 1 předloţeného materiálu 

  

3) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí 

a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2019 

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2019 

do 30.09.2019 

  

4) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předloţit Zprávu o hospodaření městského obvodu 

Ostrava-Jih za období leden - září 2019 zastupitelstvu městského obvodu 

  

 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 21.11.2019 

 místostarosta 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0103/19 
Návrh na změny rozpočtů na rok 2019, příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1762/RMOb-JIH/1822/31 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2019 pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, 

městkým obvodem Ostrava-Jih: 

a) Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 73184560, zvýšením výnosů 

a nákladů v hlavní činnosti o částku 7 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy předloţeného 

materiálu. 

b) Základní škola a mateřská škola MUDr. Emilie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 

příspěvková organizace, IČO 70978361, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 

8 tis. Kč dle bodu 2) důvodové zprávy předloţeného materiálu. 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, 

IČO 70631735, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 5 tis. Kč. dle bodu 3) 

důvodové zprávy předloţeného materiálu. 

d) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 

IČO 70978328, zvýšním výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 7 tis. Kč dle bodu 4) 

důvodové zprávy předloţeného materiálu. 

e) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, IČO 70978310, 

zvýšením nákladů a výnosů v hlavní činnosti o částku 3 tis. Kč dle bodu 5) důvodové zprávy 

předloţeného materiálu. 

f) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, IČO 70978310, 

zvýšením nákladů a výnosů v hlavní činnosti o částku 7 tis. Kč dle bodu 6) důvodové zprávy 

předloţeného materiálu. 

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 14.11.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0101/19 
Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1763/RMOb-JIH/1822/31 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
aktualizaci odpisového plánu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 ve znění přílohy č. 1 

předloţeného materiálu 

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 15.11.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0041/19 
Návrh na zahraniční pracovní cestu (Slovensko) - Bc. Bednář, Ing. Tichánková, 
Ing.  Šimík, Bc. Hűbner 
  
Usnesení číslo: 1764/RMOb-JIH/1822/31 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

1) schvaluje 

  
1. zahraniční pracovní cestu na Slovensko (Košice) za účelem účasti na pracovně-společenském 

setkání se zástupci městských částí Košic ve dnech 17. - 20.11.2019 těmto členům rady: 

 

Bc. Martin Bednář, starosta 

Ing. Hana Tichánková, místostarostka 

Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta 

Ing. Otakar Šimík, místostarosta 

2. úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů 
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 (zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0030/19 
Kontrola plnění úkolů z usnesení RMOb k 30.09.2019 
  
Usnesení číslo: 1765/RMOb-JIH/1822/31 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
předloţenou kontrolu plnění úkolů z usnesení RMOb k 30.09.2019 s tím, ţe: 

a) úkoly z usnesení dle přílohy č. 1 předloţeného materiálu se ponechávají ve sledování 

b) úkoly z usnesení dle přílohy č. 2 předloţeného materiálu jsou splněny a vyřazují se z dalšího 

sledování 

c) u úkolů z usnesení dle přílohy č. 3 se mění termín plnění úkolu dle předloţeného materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0024/19 
Dotace MSK - Stárnout zdravě a aktivně 
  
Usnesení číslo: 1766/RMOb-JIH/1822/31 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním ţádosti o dotaci pro projekt “Stárnout zdravě a aktivně” 

v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020 

  

2) ukládá 

  
odboru strategického  rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení v souladu s podmínkami  Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 

2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 18.11.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 

3) schvaluje 

  
předfinancování a spolufinancování projektu “Stárnout zdravě a aktivně”  dle důvodové zprávy 

za podmínky získání dotace z Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020 
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4) ukládá 

  
místostarostovi městského obvodu předloţit zastupitelstvu městského obvodu materiál ve věci 

podání ţádosti o dotaci z Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020 dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Dohnal, T: 21.11.2019 

 místostarosta 
 

  

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0023/19 
Dotace MSK - Poznávací zájezdy pro seniory 2020 
  
Usnesení číslo: 1767/RMOb-JIH/1822/31 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním ţádosti o dotaci pro projekt “Poznávací zájezdy pro seniory 

2020” v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020 

  

2) ukládá 

  
odboru strategického  rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení v souladu s podmínkami  Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 

2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 18.11.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 

3) schvaluje 

  
předfinancování a spolufinancování projektu “Poznávací zájezdy pro seniory 

2020” dle důvodové zprávy za podmínky získání dotace z Programu na podporu zdravého 

stárnutí v MSK na rok 2020 

  

4) ukládá 

  
místostarostovi městského obvodu předloţit zastupitelstvu městského obvodu materiál ve věci 

podání ţádosti o dotaci z Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020 dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Dohnal, T: 21.11.2019 

 místostarosta 
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0054/19 
Ţádost o poskytnutí účelové dotace 
  
Usnesení číslo: 1768/RMOb-JIH/1822/31 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
neposkytnout účelovou dotaci FONTÁNA, příspěvková organizace, Cihelní 409/3, 748 01 

Hlučín, IČO 71197044, na pokrytí části nákladů na sociální sluţbu poskytovanou občanovi 

městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0031/19 
Stíţnost na bezpečnostní situaci u tramvajové zastávky HD Hlubina 
  
Usnesení číslo: 1769/RMOb-JIH/1822/31 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
návrh odpovědi na stíţnost ve věci bezpečnostní situace u tramvajové zastávky HD Hlubina 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu schválit předloţený upravený návrh odpovědi na stíţnost 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0030/19 
ţádost o uzavření splátkového kalendáře K.M. 
  
Usnesení číslo: 1770/RMOb-JIH/1822/31 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 

  
s uzavřením splátkového kalendáře s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na základě kterého by dluţnou částku ve výši 83 120,- Kč 

splácela v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500 Kč po dobu 167 měsíců 
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2) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit s uzavřením splátkového kalendáře a doporučit 

zastupitelstvu Statutárního města Ostrava neuzavřít splátkový kalendář 

s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na základě kterého by dluţnou částku 

ve výši 83 120,- Kč splácela v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500 Kč po dobu 

167 měsíců 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0064/19 
Zpracování projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti 
a Čujkovova, Ostrava-Jih“ - dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 1771/RMOb-JIH/1822/31 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové č. S/0425/2019/INV ze dne 10.04.2019 

na veřejnou zakázku zpracování projektové dokumentace “Výškovická ul. prostor mezi ul. 

Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih” se zhotovitelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 

735 14 Orlová, IČO 75379007. Dodatkem č. 2 se sniţuje konečná cena na tuto zakázku oproti 

SOD a Dodatku č. 1 o 367 680 Kč bez DPH, 444 892,80 Kč vč. DPH. Důvodem 

pro přepracování projektové dokumentace je sníţení rozsahu prací oproti původnímu zadání 

  

 

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru investičního 
 

  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0065/19 
VZ 39.19 Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu na ul.Zlepšovatelů 
34,36,38,40, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1772/RMOb-JIH/1822/31 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 k SOD agendové číslo S/0713/2019/INV ze dne 30.07.2019 se 

zhotovitelem H&B delta, s.r.o., IČO 25835662 na akci VZ 39.19 Zateplení půdy, výměna střešní 

krytiny bytového domu na ulici Zlepšovatelů 34,36,38,40, Ostrava-Hrabůvka.  Na základě 

předloţených dokladů, kterými se upravuje poloţkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje 
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cena  o 187 735,38Kč bez DPH na částku 3 444 735,38 Kč bez DPH a současně se prodluţuje 

termín provedení díla o 5 kalendářních dnů na 60 kalendářních dnů 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 20.12.2019 

 vedoucí odboru investičního 
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0282/19 
Předání projektové dokumentace 
  
Usnesení číslo: 1773/RMOb-JIH/1822/31 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o předání projektové dokumentace ze Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 

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

IČO 70944652, v celkové hodnotě 7 700 Kč, statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu 

Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451, dle důvodové zprávy 

  

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0281/19 
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1774/RMOb-JIH/1822/31 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu odpisového plánu na rok 2019 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 

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

IČO 70978310, dle předloţené důvodové zprávy 

  

2) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2019 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 

organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, a to 

zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 1  tis. Kč, dle předloţené důvodové 

zprávy 

  

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 14/30  
  

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0280/19 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Adamusova 7, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1775/RMOb-JIH/1822/31 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové 

organizace, se sídlem Adamusova 1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871, v celkové 

hodnotě 43 274 Kč, dle předloţeného návrhu 

  

2) ukládá 

  
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  

 Vyřizuje: Zdenka Mouralová, T: 30.11.2019 

 předseda likvidační komise 
 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0277/19 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1776/RMOb-JIH/1822/31 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 

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

v celkové hodnotě 50 384 Kč, dle předloţeného návrhu 

  

2) ukládá 

  
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  

 Vyřizuje: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., T: 30.11.2019 

 předseda likvidační komise 
 

  
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 15/30  
  

 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0276/19 
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1777/RMOb-JIH/1822/31 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

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

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

a mateřskou školu Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkovou organizaci, se sídlem 

V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, za účelem vyhlášení výběrového 

řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku sluţeb v rámci zajištění školy v přírodě pro ţáky 

základní školy v předpokládané výši 1 395 000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

  
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci, se sídlem 

V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, jmenovat členem hodnotící komise 

pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  

 Vyřizuje: Mgr. Radka Palátová, T: 30.04.2020 

 ředitelka školy 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0275/19 
Uloţení odvodu finančních prostředků příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele 
z důvodu porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 1778/RMOb-JIH/1822/31 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uloţení odvodu finančních prostředků Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 

Březinova 52,  příspěvkové organizace, se sídlem Březinova 1382/52, 70030, Ostrava-Zábřeh, 

IČO 70978336, do rozpočtu zřizovatele z důvodu porušení rozpočtové kázně, dle důvodové 

zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0272/19 
Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 1779/RMOb-JIH/1822/31 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
odpisové plány na rok 2020 příspěvkových organizací ve školství a kultuře, dle důvodové zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0271/19 
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1780/RMOb-JIH/1822/31 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

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

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

a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci, se sídlem 

Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687, za účelem vyhlášení výběrového 

řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku sluţeb v rámci zajištění školy v přírodě pro ţáky 

základní školy v předpokládané výši 1 639 550 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

  
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci se 

sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687, jmenovat členem 

hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  

 Vyřizuje: Mgr. Marek Pabjan, MBA, T: 30.04.2020 

 ředitel 
 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0359/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – sluţebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 
  
Usnesení číslo: 1781/RMOb-JIH/1822/31 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru vodovodní přípojky v rámci stavby pod názvem „Vodovodní 

přípojka pro zahradu k.ú. Výškovice, ul. Staňkova parc.č. 740/60,740/72,740/73,740/74“ 

v předpokládané délce 50 bm v částech pozemků parc.č. 740/50 ostatní plocha, zeleň 

a parc.č. 740/78 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle situačního 

snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX je platný do 31.12.2021 
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2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - sluţebnosti dle předloţeného návrhu k částem pozemků parc.č. 

740/50 ostatní plocha, zeleň a parc.č. 740/78 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice 

u Ostravy v předpokládané délce 50 bm, za účelem uloţení vodovodní přípojky v rámci stavby 

pod názvem „Vodovodní přípojka pro zahradu k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova parc.č. 

740/60,740/72,740/73,740/74“, ve prospěch pozemku parc.č. 740/60 ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, který je ve vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za kaţdý 

i započatý bm vodovodní přípojky 

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

povinnost povinného trpět umístění, udrţování a provozování vodovodní přípojky 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 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, smlouvu o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0424/19 
Zřízení věcného břemene – sluţebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1782/RMOb-JIH/1822/31 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - sluţebnost k části pozemku parc.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udrţování 

a provozování zemního kabelového vedení NN včetně přípojkové skříně, v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 3551-749/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 15 000 Kč + 

zákonná sazba DPH 

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

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

ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0426/19 
Dohoda o úhradě za bezesmluvní uţívání pozemku pod garáţí v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1783/RMOb-JIH/1822/31 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o úhradě za bezesmluvní uţívání pozemku p.č.st. 2621 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

pod garáţí v cizím vlastnictví, s XXXXXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX, 

Ostrava-XXXXXXXXX, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0427/19 
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garáţemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
   
Usnesení číslo: 1784/RMOb-JIH/1822/31 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou: 

1. pozemek p.č.st. 1994/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

lokalita Kpt. Vajdy 

2. pozemek p.č.st. 2329, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

lokalita U Výtopny 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0428/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 1785/RMOb-JIH/1822/31 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh 2560, NNk“ spočívajícím v provedení 

zemního kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v pilíři v předpokládané délce 

5 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 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 ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se 

sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 je platný do 31.12.2021 
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2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - sluţebnosti dle předloţeného návrhu k části pozemku p.p.č. 773/1 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního 

kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v pilíři pod názvem stavby 

„Ostrava-Zábřeh 2560, 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 kaţdý i započatý bm zemního kabelového vedení NNk a za úplatu 1 000 Kč + zákonná 

sazba DPH za umístění 1 ks přípojkové skříně v pilíři. 

 

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

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

vč. 1 ks přípojkové skříně v pilíři v 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 ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 40502, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

sluţebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0429/19 
Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Javůrkova, Zimmlerova 
  
Usnesení číslo: 1786/RMOb-JIH/1822/31 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) pronajmout část pozemku p.p.č. 294/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Javůrkova, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXX, za účelem uţívání zahrady, s výší nájemného 11 Kč/m2/rok, tj. za celkovou 

částku 319 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní 

smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

b) pronajmout pozemek p.p.č. 426/56 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. Zimmlerova, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem uţívání zahrady, s výší nájemného 

100 Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 300 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní 

dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0431/19 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě 
garáţe v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1787/RMOb-JIH/1822/31 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo 

k nemovité věci stavbě bez čp/če, garáţ, stojící na pozemku p.č.st. 3611 v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu 

Ostrava-Jih 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0434/19 
Prodej nemovité věci - bytové jednotky v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova č.or. 21 
  
Usnesení číslo: 1788/RMOb-JIH/1822/31 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu 

1. vzít na vědomí Protokol o průběhu výběrového řízení ze dne 21.10.2019 ve znění přílohy č. 1 

tohoto materiálu 

 

2. prodat nemovitou věc – bytovou jednotku č. 1440/5, byt, v domě č.p. 1440, ul. Klegova, 

č.or. 21, stojícím na pozemku p.č.st. 1182 se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

domu č.p. 1440 a zastavěném pozemku p.č.st. 1182 ve výši 3632/235999, vše v k. ú. Hrabůvka, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu 

Ostrava-Jih, za kupní cenu ve výši 673 000 Kč do vlastnictví společnosti Eskonta servis s.r.o., 

sídlem Bohumínská 186/125, Muglinov, 712 00  Ostrava, za podmínek úhrady kupní ceny 

do 90 dnů od podpisu smlouvy, úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 

485 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu 

ve znění přílohy č. 2 předloţeného materiálu 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0438/19 
Pověření člena rady městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 1789/RMOb-JIH/1822/31 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) zrušuje 

  
usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1308/RMOb-JIH/1822/23 ze dne 18.7.2019 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se vznikem společenství vlastníků jednotek v domě 

č. p. 1440 stojícím na pozemku p.č.st. 1182 v k.ú. Hrabůvka na ulici Klegova 21 a pověřit 

místostarostu Ing. Otakara Šimíka k zastupování statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Ostrava-Jih jako vlastníka jednotek vymezených v domě č. p. 1440, Klegova 21, Hrabůvka 

na pozemku p.č.st. 1182, v k. ú. Hrabůvka při: 

zaloţení společenství vlastníků, volbě výboru a členství ve výboru 

schválení stanov 

hlasování ve výboru a na schůzích shromáţdění vlastníků 

schválení fondu oprav do max. výše 10,-Kč/m2 podlahové plochy jednotky/měsíc 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0281/19 
Pronájem bytu 
  
Usnesení číslo: 1790/RMOb-JIH/1822/31 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

zprávy 

Patrice Lumumby 2343/16, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 4 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0287/19 
Volné byty v bytových domech na ul. Čujkovova 1715/23, Čujkovova 1719/31 
a Čujkovova 1737/32 v Ostravě-Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 1791/RMOb-JIH/1822/31 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
nezveřejnit formou výběrového řízení záměr na pronájem volných bytů specifikovaných 

v Příloze č. 1, tj. volných bytů v bytových domech na ul. Čujkovova 1715/23, 

Čujkovova 1719/31, Čujkovova 1737/32 v Ostravě-Zábřehu, a to za účelem zajištění bytových 

náhrad pro nájemce bytového seniorského domu na ul. Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu 

v návaznosti na jeho rekonstrukci a tyto byty po dobu trvání uvedeného účelu výběrovým 

řízením nepronajímat, dle důvodové zprávy   

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0290/19 
Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné 
  
Usnesení číslo: 1792/RMOb-JIH/1822/31 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

1. Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 59 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 11 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3. Václava Jiřikovského 170/33, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 8 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4. Jana Škody 191/7, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 11 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5. Jana Škody 192/9, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 28 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

6. Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 3 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

7. Slezská 390/13, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 3 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

8. Jubilejní 492/68, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 1 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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9. Volgogradská 2412/86, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 6 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

10. Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 11 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

11. Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 7 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

12. Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 55 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy   

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0292/19 
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ulici Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1793/RMOb-JIH/1822/31 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zveřejnění záměru na pronájem prostoru slouţícího podnikání o velikosti 23,53 m2 v objektu 

k bydlení č.p. 2974, který je součástí pozemku p.č.st. 4702 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní 

místo  Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném 

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

s minimální výší nájemného 870 Kč/m2/rok, bez určení účelu uţívání za podmínky, 

ţe v prostorách nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 

a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 

hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., 

o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou 

v rozporu s běţnými morálně etickými a kulturními hodnotami, činnosti s erotickým podtextem 

a zastavárenská činnost (poskytování úvěrů oproti zástavě a případný následný prodej zastavené 

věci), dle důvodové zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0293/19 
Neprodlouţení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) 
  
Usnesení číslo: 1794/RMOb-JIH/1822/31 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o skončení nájmu bytu ke dni 31.10.2019 a o neprodlouţení smlouvy o nájmu bytu č. X 

nacházejícího se ve X. nadzemním podlaţí stavby č. p. XXXX, která stojí na pozemku parcelní 

č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo 

Volgogradská XXXXXX, obec Ostrava, uzavřené dne 17.04.2013 s XXXXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXX, bytem Volgogradská XXXXXXXX, Ostrava-XXXXXX, dle důvodové zprávy 

  

2) trvá 

  
na vyklizení bytu č. X nacházejícího se ve X. nadzemním podlaţí stavby č. p. XXXX, která stojí 

na pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh 

nad Odrou, adresní místo Volgogradská XXXX/XX, obec Ostrava 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0269/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na sluţby) - VZ 87.19 
„Rajonové čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava-Jih v roce 
2020“ 
  
Usnesení číslo: 1795/RMOb-JIH/1822/31 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na sluţby VZ 87.19 

„Rajonové čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava-Jih v roce 2020“ 

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 předloţeném materiálu 

  

2) jmenuje 

  
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami 

členové: 

1. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních sluţeb 

2. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních sluţeb 

3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

náhradníci členů: 

1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních sluţeb 

2. Ing. Jaromír Tománek, odbor dopravy a komunálních sluţeb 

3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
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- hodnotící komisi 

členové: 

1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 

2. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních sluţeb 

3. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních sluţeb 

náhradníci členů: 

1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 

2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních sluţeb 

3. Ing. Jaromír Tománek, odbor dopravy a komunálních sluţeb 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 

rozsahu na sluţby VZ 87.19 a předloţit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 

o poskytnutí sluţby u této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 13.12.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0271/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
105.19 „Výměna podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh“ 
  
Usnesení číslo: 1796/RMOb-JIH/1822/31 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 

105.19 „Výměna podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh“ 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 předloţeném materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami 

- členové: 

1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 

2. Ivana Čihánková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 

1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 

2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 

- členové: 

1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 

2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního   

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

- náhradníci členů: 

1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

3. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ 105.19 a předloţit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 

veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.12.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0270/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
107.19 „Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1797/RMOb-JIH/1822/31 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 107.19 

„Provádění elektroinstalačních 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 předloţeném 

materiálu 
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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 

hodnotící komisi ve sloţení: 

- 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 107.19 a předloţit 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.) 
OVZ/RMOb/0272/19 
Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 1798/RMOb-JIH/1822/31 

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 
k usnesení č. 1680/RMOb-JIH/1822/29 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

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

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

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 

veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 

příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí zařazení níţe 

uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 

ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 

- Luďka Schöna, Janáčkova 550, 739 21 Paskov, IČO: 46610103 (ţádost o účast č. 49), 

- Luďka Schöna, Janáčkova 550, 739 21 Paskov, IČO: 46610103 (ţádost o účast č. 50), 

- Gama systems s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 28636881 

(ţádost o účast č. 51), 

- Luďka Schöna, Janáčkova 550, 739 21 Paskov, IČO: 46610103 (ţádost o účast č. 52) a 

- Gama systems s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 28636881 

(ţádost o účast č. 54) 

  

2) bere na vědomí 

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

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

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 

veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 

příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o zařazení níţe uvedeného 

dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou zakázku 

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 (ţádost o účast č. 53) 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0285/19 
Pronájem prostorů slouţících podnikání v objektu bez č.p. v lokalitě ulice J. Matušky, 
O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 1799/RMOb-JIH/1822/31 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout prostory v objektu bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 105/14 v k.ú. Dubina 

u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu 

Ostrava-Jih, a uzavřít nájemní smlouvy za níţe uvedených podmínek, a to: 
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1. na prostor o výměře 544,83 m2 s organizací Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, 

příspěvková organizace, IČO 75080516, se sídlem Gurťjevova 1823/8, Ostrava-Zábřeh, na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 200 Kč/m2/rok, za účelem 

provozování zařízení pro zájmové vzdělávání ve volném čase, v rozsahu předloţeného návrhu, 

a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy 

 

2. na prostor o výměře 65,98 m2 s podnikající fyzickou osobou XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 600 Kč/m2/rok, za účelem provozování lékařské 

ambulance pro děti a dorost, v rozsahu předloţeného návrhu, a to do 15 dnů od doručení písemné 

výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 02.12.2019 

 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 

  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0042/19 
Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se 
bude konat 21.11.2019 
  
Usnesení číslo: 1800/RMOb-JIH/1822/31 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s návrhem programu 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 

konat dne 21.11.2019 od 13.00 hodin, dle upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0297/19 
Revokace usnesení Rady městského obvodu Ostrava-jih č. 1754/RMOb-JIH/1822/30 
ze dne 24.10.2019, pronájem prostoru slouţícího podnikání v objektu k bydlení na ul. 
Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1801/RMOb-JIH/1822/31 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
usnesení č. 1754/RMOb-JIH/1822/30 ze dne 24.10.2019, kterým rozhodla o pronájmu prostoru 

slouţícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh 
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2) rozhodla 

  
pronajmout prostor slouţící 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, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m²/rok po dobu 

2 měsíců a následně ve výši 1 000 Kč/m²/rok, za účelem provozování kavárny, baru a rychlého 

občerstvení,  v rozsahu předloţeného návrhu, a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy 

budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy 

  

3) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 2 tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 13.12.2019 

 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 

  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0043/19 
Návrh na odvolání předsedy komise 
  
Usnesení číslo: 1802/RMOb-JIH/1822/31 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 

  
Gabrielu Macečkovou z funkce předsedy komise pro otevřenou radnici, informační technologie 

a vztahů s veřejností ke dni 31.10.2019 

  
 

 


