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Usnesení 
32. mimo řádné sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 01.03.2021 

  

čís. 4044/RMObM-JIH/1822/32 
- 

4047/RMObM-JIH/1822/32 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

  
  
  
 

______________________________ 
Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 
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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 01.03.2021 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

4044/RMObM-JIH/1822/32 SOC/RMOb/00
14/21 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

4045/RMObM-JIH/1822/32 OBH/RMOb/00
43/21 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 
prostoru v objektu na ulici B. Četyny 978/19, O.-
Bělský Les 

4046/RMObM-JIH/1822/32 OBH/RMOb/00
45/21 

Pronájem bytu u mimořádných a nenadálých případů 
a v zájmu obce 

4047/RMObM-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/00
46/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 21.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce komunikace 
ul. Mitušova 8 - 16“ 
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(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0014/21 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 4044/RMObM-JIH/1822/32 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
na ul. Horymírova 3063/123 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy 

Horymírova 3063/123 , 1+1, č. b. 49 

XXXXXX XXX, nar. XXXX a XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX,  bytem XXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXX  

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0043/21  
Uzavření dodatku k nájemní smlouv ě na pronájem prostoru v objektu na ulici 
B. Četyny 978/19, O.-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 4045/RMObM-JIH/1822/32 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 296/18/OBH (ag.č. S/1091/2018/OBH) ze dne 
26.10.2018, ve znění dodatku, na pronájem prostoru o výměře 77,85 m2 v objektu č.p. 978, který 
je součástí pozemku p.č. 131 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo B. Četyny 978/19, 
Ostrava- Bělský Les, jehož nájemcem je Milan Lipina, IČO 65481321, se sídlem 
K Pilíkům 1059/14, Ostrava-Hrabová, a to z důvodu změny výše nájemného 
z 2 265,60 Kč/m2/rok na 1 132,80 Kč/m2/rok, a to omezeně do konce roku 2021, v rozsahu 
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 01.04.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0045/21  
Pronájem bytu u mimo řádných a nenadálých p řípadů a v zájmu obce 
  
Usnesení číslo: 4046/RMObM-JIH/1822/32 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 



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 

Strana 4/5 
  

 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu č. XX nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je 
součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
Hrabůvka, adresní místo XXXXXXXX XXXXX, obec Ostrava, který sestává ze tří pokojů 
a dalších zařízení a příslušenství XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXX , 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Ostrava- Hrab ůvka a uzavření smlouvy o nájmu bytu 
na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu se stanovením nájemného 
ve výši 80 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu měsíčně + nájemné za zařizovací předměty 
bytu, dle důvodové zprávy 

  
2) zrušuje 
  

výběrové řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné se lhůtou pro podání přihlášek 
do 22.02.2021 - XXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, č. bytu 12, dle důvodové 
zprávy  

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0046/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 21.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace ul.  Mitušova 8 - 16“ 
  
Usnesení číslo: 4047/RMObM-JIH/1822/32 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 21.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8 - 16“ dle § 26 v návaznosti 
na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Mgr. Helena Strouhalová, odbor právní 
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4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 21.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 15.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 


