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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 14.11.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

1804/RMOb-JIH/1822/32 OFR/RMOb/01
07/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 51/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1805/RMOb-JIH/1822/32 OFR/RMOb/01
08/19 

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

1806/RMOb-JIH/1822/32 OFR/RMOb/01
09/19 

Informace o aktualizaci rozpočtů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30.09.2019 

1807/RMOb-JIH/1822/32 OFR/RMOb/01
06/19 

Informace o změně sazebníku poplatků Sberbank 
CZ, a.s. 

1808/RMOb-JIH/1822/32 OFR/RMOb/01
05/19 

Návrh na zřízení oprávnění ke službám přímého 
bankovnictví na účtech Komerční banky, a.s. 

1809/RMOb-JIH/1822/32 SOC/RMOb/00
49/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

1810/RMOb-JIH/1822/32 SOC/RMOb/00
51/19 

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

1811/RMOb-JIH/1822/32 SOC/RMOb/00
55/19 

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

1812/RMOb-JIH/1822/32 SOC/RMOb/00
56/19 

Vypovězení smlouvy o poskytování služeb 
elektronických komunikací č. 19768933-D/1 

1813/RMOb-JIH/1822/32 SOC/RMOb/00
57/19 

Vypovězení smlouvy o uživatelské podpoře 
k PC informačnímu systému “Pečovatelská služba” 

1814/RMOb-JIH/1822/32 SOC/RMOb/00
58/19 

Žádost o dofinancování služby pro občana Vašeho 
města pro rok 2019 

1815/RMOb-JIH/1822/32 SOC/RMOb/00
59/19 

Vypovězení smlouvy o poskytování služeb 
elektronických komunikací č. 19724491-D/1 

1816/RMOb-JIH/1822/32 OBH/RMOb/02
86/19 

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném 
nájmu) bytu při nesplnění podmínek přechodu 
nájmu bytu ze zákona 

1817/RMOb-JIH/1822/32 OBH/RMOb/02
95/19 

Souhlas pronajímatele s ubytováním cizince 

1818/RMOb-JIH/1822/32 OBH/RMOb/02
96/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

1819/RMOb-JIH/1822/32 OBH/RMOb/03
00/19 

Ubytovací místnosti v bytovém domě na ul. 
Hasičská 366/3 v Ostravě-Hrabůvce 

1820/RMOb-JIH/1822/32 OBH/RMOb/03
01/19 

Odpisy pohledávek po zemřelých 

1821/RMOb-JIH/1822/32 OBH/RMOb/03
02/19 

Odpisy pohledávek 

1822/RMOb-JIH/1822/32 OPR/RMOb/00
32/19 
 

Žádost o splátkový kalendář - D. Z. 
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1823/RMOb-JIH/1822/32 OPR/RMOb/00
33/19 

Žádost o splátkový kalendář - Z. H. 

1824/RMOb-JIH/1822/32 OPR/RMOb/00
34/19 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení L.T. 

1825/RMOb-JIH/1822/32 OPR/RMOb/00
35/19 

Žádost o splátkový kalendář - M.A., P.A. 

1826/RMOb-JIH/1822/32 OPR/RMOb/00
36/19 

Žádost o splátkový kalendář - A. H. 

1827/RMOb-JIH/1822/32 OPR/RMOb/00
37/19 

Žádost o splátkový kalendář - I.B. 

1828/RMOb-JIH/1822/32 OSC/RMOb/00
09/19 

Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku ze psů 

1829/RMOb-JIH/1822/32 OSC/RMOb/00
10/19 

Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

1830/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/03
86/19 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Dubina u Ostravy, ul. Zdeňka Chalabaly a Vaňkova 

1831/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/03
90/19 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou a záměr 
na pronájem parkovacího stání v parkovacím 
objektu 

1832/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
35/19 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Dubina u Ostravy, lokalita ul. V. Jiřikovského x 
Fr. Formana 

1833/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
37/19 

Pronájem pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

1834/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
39/19 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Koncová 

1835/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
40/19 

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

1836/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
41/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Jičínská 

1837/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
43/19 

Souhlas se stavebním záměrem, výpůjčka části 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Podhájí 

1838/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
44/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. 29. dubna 

1839/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
46/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 
10 

1840/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
47/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 6 

1841/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
48/19 

Záměr na pronájem, stanovisko ke směně částí 
pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova 

1842/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
49/19 

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

1843/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
50/19 

Záměr na výpůjčku pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Volgogradská 

1844/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
51/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby 
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1845/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
55/19 

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

1846/RMOb-JIH/1822/32 OPVO/RMOb/0
044/19 

Návrh na stanovení termínů zasedání ZMOb a 
schůzí RMOb na 1. pololetí 2020 

1847/RMOb-JIH/1822/32 INV/RMOb/006
6/19 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 47.19 - Parkoviště 
ul.P.Lumumby 

1848/RMOb-JIH/1822/32 INV/RMOb/006
9/19 

VZ 66.19 Zateplení objektu a oprava zahradních 
teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava Hrabůvka 

1849/RMOb-JIH/1822/32 INV/RMOb/007
0/19 

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka - 
Dodatek č. 3 

1850/RMOb-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/02
60/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 97.19 
„Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 
3202, Ostrava-Zábřeh - dokončení” 

1851/RMOb-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/02
73/19 

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

1852/RMOb-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/02
74/19 

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” 

1853/RMOb-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/02
75/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 109.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Celková rekonstrukce 
MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh” 

1854/RMOb-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/02
77/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 110.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Celková rekonstrukce 
MŠ Gavlase 12A, Ostrava-Dubina” 

1855/RMOb-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/02
78/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 114.19 „Provádění 
zámečnických a sklenářských prací v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

1856/RMOb-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/02
81/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 106.19 
„Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře” 

1857/RMOb-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/02
82/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 98.19 
„Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, 
Ostrava - Hrabůvka” 
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1858/RMOb-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/02
83/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(otevřené řízení, nadlimitní veřejná zakázka 
na služby) – VZ 93.19 „Poskytování služby Senior 
expres (2020-2022)” 

1859/RMOb-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/02
84/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 117.19 „Provádění 
klempířských prací v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

1860/RMOb-JIH/1822/32 ODK/RMOb/00
66/19 

Návrh na uzavření smlouvy o čištění uličních vpustí 
se společností Ostravské komunikace, a.s. 

1861/RMOb-JIH/1822/32 OSR/RMOb/00
26/19 

Podání žádosti o dotaci pro projekt “Regenerace 
sídliště Hrabůvka - 1. etapa, Náměstí Ostrava-Jih” 
v rámci programu Regenerace veřejných 
prostranství na sídlištích 

1862/RMOb-JIH/1822/32 OSK/RMOb/02
83/19 

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

1863/RMOb-JIH/1822/32 OSK/RMOb/02
84/19 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace 

1864/RMOb-JIH/1822/32 OSK/RMOb/02
85/19 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 
45, příspěvkové organizace 

1865/RMOb-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/02
76/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 96.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, 
prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“ 

1866/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
60/19 

Založení společenství vlastníků Klegova 21 

1867/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/04
53/19 

Návrh na uzavření smluvních vztahů k pozemkům 
v k. ú. Výškovice u Ostravy 

1868/RMOb-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/02
85/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 118.19 
„Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště na 
p.p.č. 433/33, Hrabůvka“ 

1869/RMOb-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/02
87/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 100.19 „Dodávka 1 kusu 
užitkového 5-timístného automobilu“ 

1870/RMOb-JIH/1822/32 OVZ/RMOb/02
88/19 

Zpráva komise (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“ 

1871/RMOb-JIH/1822/32 OMJ/RMOb/03
87/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

1872/RMOb-JIH/1822/32 OBH/RMOb/02
89/19 

Uzavření smlouvy o odpisování technického 
zhodnocení pronajatého majetku 
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1873/RMOb-JIH/1822/32 OBH/RMOb/02
91/19 

Uzavření dohody o Uznání dluhu a dohody 
o splátkách 

1874/RMOb-JIH/1822/32 OSK/RMOb/02
88/19 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - 
zakázky malého rozsahu 

1875/RMOb-JIH/1822/32 ODK/RMOb/00
67/19 

Schválení odpisového plánu pro rok 2020 
příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 

1876/RMOb-JIH/1822/32 OBH/RMOb/02
98/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, pověření a 
zmocnění k uzavírání notářských zápisů 

1877/RMOb-JIH/1822/32 OBH/RMOb/03
05/19 

Udělení souhlasu s umístěním reklamních ploch vně 
i uvnitř objektu na ulici Horní 81, O.-Dubina 

1878/RMOb-JIH/1822/32 OBH/RMOb/03
06/19 

Výpovědi z nájmu prostorů sloužících podnikání 
v objektu na ulici Horní 81, O.-Dubina 

1879/RMOb-JIH/1822/32 OBH/RMOb/03
04/19 

Udělení souhlasu s umístěním reklamních ploch 
v objektu na ulici Charvátská 10, O.-Výškovice,a 
v areálu přilehlého venkovního prostoru 

1880/RMOb-JIH/1822/32 OFR/RMOb/01
11/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 52/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1881/RMOb-JIH/1822/32 INV/RMOb/007
1/19 

VZ 39.19 Zateplení půdy, výměna střešní krytiny 
bytového domu ul. Zlepšovatelů 34,36,38,40, 
Ostrava-Hrabůvka 

1882/RMOb-JIH/1822/32 OPVO/RMOb/0
045/19 

Návrh na odvolání a jmenování členů/předsedy 
komisí rady 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OSR/RMOb/00
25/19 

Dotace OPŽP – Dodávka vozidla na oddělený sběr a 
svoz odpadů vč. kontejnerů pro Technické služby 
Ostrava-Jih 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál  

  
Název 

 INV/RMOb/006
8/19 

Tisková oprava usnesení č. 
1722/RMOb-JIH/1822/31, ze dne 31.10.2019, bod 
1) rozhodla 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0107/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 51/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1804/RMOb-JIH/1822/32 

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 § 6409, pol. 5901 o 107 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169 o 17 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu a) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 90 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169 o 26 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5331, ORG dle bodu b) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 26 tis. Kč 

c) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR na pol. 4116, UZ 103x33063 o 2 020 tis. Kč 
- zvýší běžnévýdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG 360 o 2 020 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 6121, ORG 0400301000000 o 44 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5169 o 44 tis. Kč 

2. změnu závazného ukazatele dle bodu a) a bodu b) důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 21.11.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

 
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0108/19 
Návrh na zm ěny rozpo čtů na rok 2019 příspěvkových organizací z řízených statutárním 
městem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1805/RMOb-JIH/1822/32 

OFR 

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 8/51 
  

1) schvaluje 
  

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

 
a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, 
IČO 70944687, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 6 tis. Kč dle bodu 1) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace, 
IČO 70631786, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 20 tis. Kč dle bodu 2) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 21.11.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

 
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0109/19 
Informace o aktualizaci rozpo čtů příspěvkových organizací z řízených statut árním 
městem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30.09.2019 
  
Usnesení číslo: 1806/RMOb-JIH/1822/32 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informaci o aktualizaci rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) ke dni 30.09.2019 příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0106/19 
Informace o zm ěně sazebníku poplatk ů Sberbank CZ, a.s. 
  
Usnesení číslo: 1807/RMOb-JIH/1822/32 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

změnu Sazebníku poplatků Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 -
Jinonice, IČO 25083325 s účinností od 15.12.2019, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu



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/0105/19 
Návrh na z řízení oprávn ění ke službám p římého bankovnictví na ú čtech Komer ční 
banky, a.s. 
  
Usnesení číslo: 1808/RMOb-JIH/1822/32 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

zřízení oprávnění ke službám přímého bankovnictví a k nakládání s prostředky na účtech 
zřízených u Komerční banky, a.s., se sídlem Na příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, 
IČO 45317054, oprávněné osobě ve znění příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 30.11.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0049/19 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 1809/RMOb-JIH/1822/32 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

Horymírova 123, 0+2, I. kat., č. b. 13 

XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXX, nar. X XXX, bytem 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0051/19 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 74 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 1810/RMOb-JIH/1822/32 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 



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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Odborářská 74, 0+2, I. kat., č. b. 5 

XXXXXXX XXXXX nar. XXXX, bytem XXXXXXXXX XX, XXXXXX XXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0055/19 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 1811/RMOb-JIH/1822/32 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 

Odborářská 70, 0+2, I. kat., č. b. 20 

XXXXXXXXXX XXXXX nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

  
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0056/19 
Vypov ězení smlouvy o poskytování služeb elektronických ko munikací č. 19768933-D/1 
  
Usnesení číslo: 1812/RMOb-JIH/1822/32 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o vypovězení smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací č. 19768933-D/1, 

uzavřené dne 09.07.2018 mezi PODA a.s., se sídlem 28. října 102, 702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO 25816179 a Městským obvodem Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0057/19 
Vypov ězení smlouvy o uživatelské podpo ře k PC informa čnímu systému 
“Pečovatelská služba” 
  
Usnesení číslo: 1813/RMOb-JIH/1822/32 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vypovězení smlouvy o uživatelské podpoře k PC informačnímu systému “Pečovatelská 
služba”, uzavřené dne 02.03.2011 mezi Petrem Zajícem, se sídlem Třešňová 622/10, 460 14 
Liberec 14, IČO 48274071 a Městským obvodem Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451, dle důvodové zprávy 



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.) 

SOC/RMOb/0058/19 
Žádost o dofinancování služby pro ob čana Vašeho m ěsta pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1814/RMOb-JIH/1822/32 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

poskytnout finanční dar Medela - péče o seniory o.p.s., Domov se zvláštním režimem, 
Ostravice  855, 739 14 Ostravice , IČO 02141531, ve výši 5 000 Kč na dofinancování části 
chybějících prostředků na sociální službu poskytovanou občance městského obvodu Ostrava-Jih

  
2) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za účelem propagace 
městského obvodu Ostrava-Jih 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem darovací smlouvy dle přílohy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0059/19 
Vypov ězení smlouvy o poskytování služeb elektronických ko munikací č. 19724491-D/1 
  
Usnesení číslo: 1815/RMOb-JIH/1822/32 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vypovězení smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací č. 19724491-D/1, 
uzavřené dne 09.02.2018 mezi PODA a.s., se sídlem 28. října 102, 702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO 25816179 a Městským obvodem Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451, dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0286/19  
Žádosti o uzav ření smlouvy o nájmu (spole čném nájmu) bytu p ři nespln ění podmínek 
přechodu nájmu bytu ze zákona 
  
Usnesení číslo: 1816/RMOb-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. 
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1) rozhodla 
  

1. o ukončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 30.11.2019, 
dle důvodové zprávy 

a) Jana Škody XXXXX, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. XX 
XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXJana Škody XXXXX,  Ostrava-Dubina a 
XXXXXX XXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXX, Jana Škody XXXX, Ostrava-Dubina 

b) Stadická XXXXX, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, č. b. XX 
XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Stadická XXXXXX, Os trava-Hrabůvka  a 
XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Stadická XXXXXX, O strava-Hrabůvka 

2. o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu na dobu určitou s účinností ode dne 
01.12.2019, dle důvodové zprávy 

a) Jana Škody XXXXX, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. XX 
XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Jana Škody XXXXX, Os trava-Dubina a XXXXX
XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Jana Škody XXXXX, Ostrava-Dubina 

b) Stadická XXXXX, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, č. b. XX 
XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Stadická XXXXX, Ost rava-Hrabůvka 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0295/19 
Souhlas pronajímatele s ubytováním cizince 
  
Usnesení číslo: 1817/RMOb-JIH/1822/32 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování cizince v obecní bytové jednotce č. X
nacházející se ve 2. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je součástí pozemku parc.č.st. 
XXXX , zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
XXXXXXXXXX XXXXXXX, obec Ostrava, jeho nájemci XXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXX, Ostrava- Zábřeh, pro cizince 
XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXXXX XXXXX , Košice, státní 
příslušnost Slovenská republika, a to na dobu určitou s účinností od 14.11.2019 do 13.11.2020 
nebo do nabytí právních účinků vkladu vlastnického práva nemovitých věcí - pozemku parc.č.st. 
XXXX, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 156 m2, včetně jeho součásti stavby bytového 
domu na ul. XXXXXXXXX č.p. XXXX, č. or. XX v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, kde se nachází 8 bytů, do katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy 

  
 



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.) 

OBH/RMOb/0296/19  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 1818/RMOb-JIH/1822/32 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne 
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

a) Františka Formana 272/49, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 12 - XXXXXXXX XXXX , 
XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

b) Jubilejní 291/34, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1 - XXXXXXXX XXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

c) Zlepšovatelů 579/60, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 2 - XXXXX XXXXXX XXXX
XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX 

d) Oráčova 1326/1,  Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 40 - XXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e) Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 53 - XXXXXX XXXXXXXX
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 

f) Volgogradská 2412/86, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 1 - XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX  

g) Patrice Lumumby 2160/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 8 - XXXXX XXXXXXXX , 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní 
nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy   

2. 
a) o pronájmu bytu výběrovým řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření dohody 
o přistoupení k dluhu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, 
dle důvodové zprávy     

Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 36 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením s váznoucím 
dluhem na základě uzavření dohody o přistoupení k dluhu o dalším uchazeči v pořadí 
dle důvodové zprávy   



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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b) nevybrat žádného ze zúčastněných uchazečů na pronájem bytu č. 2, Zlepšovatelů 556/14, 
Ostrava-Hrabůvka výběrovým řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření dohody 
o přistoupení k dluhu a zveřejnit záměr na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní 
nájemné     

3. o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to 
ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy     

Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 83 - XXXXXXXXXXXXXXXX . 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0300/19 
Ubytovací místnosti v bytovém dom ě na ul. Hasi čská 366/3 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 1819/RMOb-JIH/1822/32 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nepronajímat volné ubytovací místnosti situované v bytovém domě č.p. 366, který je součástí 
pozemku p.č.st. 111/2 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Hrabůvka, adresní 
místo Hasičská 366/3, obec Ostrava, a to do 31.12.2023, kdy uplyne lhůta pro přihlášení 
vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě podle 
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové 
zprávy   

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0301/19  
Odpisy pohledávek po zem řelých 
  
Usnesení číslo: 1820/RMOb-JIH/1822/32 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

1. XXXX XXXXXXX, bytem Čujkovova XXXXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 7 158 Kč 
2. XXXXX XXXXXXXX, bytem Odborářská XXXX, O.-Hrabůvka, dluh ve výši 2 033 Kč
3. XXXXX XXXXXXX, bytem Horymírova XXXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 2 145 Kč
4. XXXXXXX XXXXX, bytem Zlepšovatelů XXXX, O.-Hrabůvka, dluh ve výši 2 980 Kč
5. XXXXX XXXXX, bytem M. Fialy XXXX, O.-Dubina, dluh ve výši 10 650 Kč 
6. XXXX XXXXX, bytem Horymírova XXXXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 868 Kč 
7. XXXXXXX XXXXXX, bytem Volgoradská XXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 6 240 Kč
8. XXXX XXXX, bytem Mládeže XXXXX, O.-Hrabůvka, dluh ve výši 2 394 Kč 
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9. XXXXXX XXXXXXX, bytem M. Fialy XXXXX, O.-Dubina, dluh ve výši 483 Kč 
10. XXXXXXX XXXXXXX, bytem Plzeňská XXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 1 693 Kč
11. XXXXX XXXXXX, bytem Zlepšovatelů XXXX, O.-Hrabůvka, dluh ve výši 8 990 Kč
12. XXXXX XXXXXX, bytem Horní XXXXX, O.-Hrabůvka, dluh ve výši 879 Kč 
13. XXXX XXXXX, bytem V. Vlasákové XXXXX, O.-Bělský Les, dluh ve výši 5 468 Kč
14. XXXX XXXXXX, bytem V. Vlasákové XXXX, O.-Bělský Les, dluh ve výši 12 551 Kč
15. XXXXXX XXXXXXX, bytem B. Četyny XXX, O.-Bělský Les, dluh ve výši 3 285 Kč
16. XXXXXXXX XXXXX, bytem Lumírova XXXX, O.-Výškovice, dluh ve výši 5 832 Kč
17. XXXXX XXXXX, bytem V. Vlasákové XXXX, O.-Bělský Les, dluh ve výši 4 019 Kč
18. XXXXX XXXXX, bytem J. Škody XXXXX, O.-Dubina, dluh ve výši 1 352 Kč 
19. XXXXX XXXXXXX, bytem Horní XXXXXX, O.-Hrabůvka, dluh ve výši 1 306 Kč 
20. XXXXX XXXXX, bytem Hasičská XXXXX, O.-Hrabůvka, dluh ve výši 6 925 Kč 

dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0302/19  
Odpisy pohledávek 
  
Usnesení číslo: 1821/RMOb-JIH/1822/32 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

odepsat pohledávky po nájemcích vzniklých z titulu užívání bytů v domovním a bytovém fondu 
ve znění Přílohy č. 1 předloženého materiálu: 

1. XXXXXX XXXXXXXXX, bytem Čujkovova 1719/31, O.-Zábřeh, dluh ve výši 151 Kč
2. XXXXXX XXXXXXX, bytem Čujkovova 1719/31, O.-Zábřeh, dluh ve výši 162 Kč 
3. XXXXX XXXXXXXXX, bytem Abramovova 1588/10, O.-Zábřeh, dluh ve výši 324 Kč
4. XXXXX XXXXXXXXX, bytem Horní 679/29, O.-Hrabůvka, dluh ve výši 139 Kč 
5. XXXXXX XXXXXX, bytem Výškovická 446/151, O.-Výškovice, dluh ve výši 265 Kč 
6. XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX X XXXXXX, O.-Dubina, dluh  ve výši 37 Kč 
7. XXXX XXXXXXXXXXX, bytem B. Četyny 930/2, O.-Bělský Les, dluh ve výši 218 Kč
8. XXXXXX XXXXX, bytem B. Václavka 1018/1, O.-Bělský Les, dluh ve výši 100 Kč 
9. XXX XXXXXXXX, bytem U U čiliště 687/1, O.-Kunčice, dluh ve výši 331 Kč 
10. XXXXXXXX XXXXXXXX, bytem Hasi čská 366/3, O.-Hrabůvka, dluh ve výši 22 Kč

dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OPR/RMOb/0032/19 
Žádost o splátkový kalendá ř - D. Z. 
  
Usnesení číslo: 1822/RMOb-JIH/1822/32 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu neuzavřít dohodu o splátkách s XXXXXXXX XXXXXXX, 
nar. XXXXXXXX, k zaplacení dlužné částky v celkové výši 49 166 Kč s příslušenstvím vzniklé 
z titulu dlužného nájemného a záloh na služby za období 11/2018-5/2019 a kapitalizovaného 
příslušenství za pozdní úhradu nájemného a záloh na služby za období 02,03,08,09,10/2018 
spojeného s užíváním bytu č. 20 v domě č.p. XXXX č.or. X na ulici Tylova v Ostravě-Zábřehu, 
dle důvodové zprávy   

  
 

  
(zn. předkl.) 

OPR/RMOb/0033/19 
Žádost o splátkový kalendá ř - Z. H. 
  
Usnesení číslo: 1823/RMOb-JIH/1822/32 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu uzavřít se XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX
splátkový kalendář ve formě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti k zaplacení dlužné 
částky ve výši 73 175 Kč na jistinách a 5 000 Kč na nákladech řízení vzniklé z titulu 
neuhrazeného nájemného a záloh na služby, ujednaného nájemného,  nedoplatku skutečně 
spotřebovaných služeb za rok 2018 a nákladů řízení ve věci vyklizení spojených s užíváním bytu 
č. XX v domě č.p. XXX č.or. XX na ulici Václava Jiřikovského v Ostravě-Dubina za období 
04/2018-09/2019 a to tak, že umožní dlužníkovi uhradit vzniklý závazek v pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši 2 000 Kč vždy k poslednímu dni měsíce, ve kterém jsou splátky 
splatné, když první splátka se stanoví v měsíci prosinec 2019. Při takto stanovených splátkách 
dojde k úhradě pohledávky za 40 měsíců, a to tak že 39 měsíců bude splátka činit 2 000 Kč, 40. 
měsíc bude poslední částka ve výši 175 Kč, s tím, že dostane-li se dlužník do prodlení byť i s 
částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není 
povinen dlužníka dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího 
požadovat po dlužníku zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu 
exekutorovi, dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OPR/RMOb/0034/19 
Žádost o prominutí poplatku z prodlení L.T. 
  
Usnesení číslo: 1824/RMOb-JIH/1822/32 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  zastupitelstvu městského obvodu prominout LXXXX TXXXXX, nar. XXXXXXXXXX

poplatek z prodlení ve výši 85 % kapitalizovaného poplatku z prodlení, za pozdní úhrady 
nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. XX v domě č.p. XXX na ulici 
Plzeňská č.or. XX v Ostravě-Zábřehu, což činí částku ve výši 175 002 Kč, za podmínky úhrady 
nákladů exekučního řízení, které je již nařízeno, dle důvodové zprávy  
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(zn. předkl.) 

OPR/RMOb/0035/19 
Žádost o splátkový kalendá ř - M.A., P.A. 
  
Usnesení číslo: 1825/RMOb-JIH/1822/32 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  zastupitelstvu městského obvodu uzavřít dohodu o splátkách s XXXXXXXX XXXXXXXXXX, 

nar. XX.XX.XXXX a XXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX X, k zaplacení dlužné 
částky ve výši 173 729 Kč vzniklé z titulu dlužného kapitalizovaného příslušenství za pozdní 
úhrady nájemného a záloh na služby, ujednaného nájemného a bezdůvodného obohacení 
za spotřebované služby spojených s užíváním bytu č. X v domě č.p. XXX č.or. XX na ulici 
Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce, v tomto znění: 

Dlužníci se zavazují uhradit svůj dluh v celkové výši 173 729 Kč formou pravidelných 
měsíčních splátek ve výši 2 900 Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví 
v měsíci prosinci 2019. Při takto stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky 
za 60 měsíců, a to tak, že 59 měsíců bude splátka činit 2 900 Kč měsíčně, 60. měsíc bude 
poslední splátka ve výši 2 629 Kč, s tím, že dostanou-li se dlužníci do prodlení byť i s částečným 
zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh; věřitel pak není povinen dlužníky 
dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po dlužnících 
zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi, 
dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0036/19 
Žádost o splátkový kalendá ř - A. H. 
  
Usnesení číslo: 1826/RMOb-JIH/1822/32 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu uzavřít dohodu o splátkách s XXXXXX XXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX , k zaplacení dlužné částky v celkové výši 44 069 Kč s příslušenstvím vzniklé 
z titulu dlužného nájemného a záloh na služby a bezdůvodného obohacení za skutečně 
spotřebované služby spojených s užíváním bytu č. XX v domě č.p. XXXX č.or. XX na ulici 
Karpatská v Ostravě-Zábřehu, v tomto znění: 

Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši 44 069 Kč formou pravidelných měsíčních 
splátek ve výši 800 Kč, vždy k poslednímu dni v měsíci, ve kterém jsou splátky splatné, když 
první splátka se stanoví v měsíci prosinec 2019. Při takto stanovených splátkách dojde k úhradě 
pohledávky za 56 měsíců, a to tak, 55 měsíců bude splátka činit 800 Kč měsíčně, 56. měsíc bude 
poslední splátka ve výši 69 Kč, s tím, že dostane-li se dlužník do prodlení byť i s částečným 
zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není povinen dlužníka 
dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po dlužníku 
zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi, 
dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OPR/RMOb/0037/19 
Žádost o splátkový kalendá ř - I.B. 
  
Usnesení číslo: 1827/RMOb-JIH/1822/32 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neuzavřít dohodu o splátkách s XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXX, k zaplacení dlužné 
částky ve výši 8 942 Kč s příslušenstvím vzniklé z titulu dlužného ujednaného nájemného a 
bezdůvodného obohacení za spotřebované služby spojených s užíváním bytu č. XX v domě č.p. 
XXXX č.or. XX na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSC/RMOb/0009/19 
Projednání návrhu obecn ě závazné vyhlášky o místním poplatku ze ps ů 
  
Usnesení číslo: 1828/RMOb-JIH/1822/32 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) navrhuje 
  

upravit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů uvedený v Příloze č. 1 tohoto 
materiálu, a to v rozsahu připomínek uvedených v Příloze č. 2 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru správních činností informovat Magistrát města Ostravy o usnesení pod bodem 1) tohoto 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 15.11.2019
 vedoucí odboru správních činností 

 
  

(zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0010/19 
Projednání návrhu obecn ě závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání ve řejného 
prostranství 
  
Usnesení číslo: 1829/RMOb-JIH/1822/32 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) navrhuje 
  

upravit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
uvedený v Příloze č. 1 tohoto materiálu, a to v rozsahu připomínek uvedených v Příloze č. 2 
tohoto materiálu 
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2) ukládá 
  odboru správních činností informovat Magistrát města Ostravy o usnesení pod bodem 1) tohoto 

materiálu 
  
 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 15.11.2019
 vedoucí odboru správních činností 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0386/19  
Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Zde ňka Chalabaly a 
Vaňkova 
  
Usnesení číslo: 1830/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k  částem pozemků parc. č. 126/1 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 126/32 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 209 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a  parc. č. 227/1 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dubina u Ostravy, spočívající 
v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování veřejné sítě elektronických komunikací 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 491-119/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 
43 200 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností PODA a.s., IČO 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská 
Ostrava, 702 00  Ostrava  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy 
č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0390/19  
Ukon čení nájemní smlouvy dohodou a zám ěr na pronájem parkovacího stání v 
parkovacím objektu 
  
Usnesení číslo: 1831/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

ukončit Smlouvu č. 2/r/031/177/98 o nájmu nebytového prostoru - kryté stání ze dne 11.02.1998 
ve znění dodatků, uzavřenou s XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX , bytem 
XXXXXX XXXXXXX XXXXX, Ostrava-XXXXXX XXX na nájem parkovacího stání č. 64 v 
parkovacím objektu PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové, umístěném v nadzemním podlaží stavby bez 
čp/če, obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu 
Ostrava-Jih, dohodou ke dni 31.12.2019 a uzavřít dohodu o ukončení nájmu ve znění vzorové 
dohody o ukončení nájmu na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech schválené 
radou městského obvodu dne 28.01.2016, usnesením č. 2045/53 
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2) rozhodla 
  

o záměru pronajmout parkovací stání č. 64 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, 
stavby bez čp/če, obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Vlasty Vlasákové za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového 
vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně 
DPH měsíčně 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0435/19  
Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, lokal ita ul. V. 
Jiřikovského x Fr. Formana 
  
Usnesení číslo: 1832/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc.č. 71/57 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc.č. 71/58 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 71/71 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 71/78 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 71/79 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 71/85 
ostatní plocha, zeleň, parc.č. 100/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 110/2 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc.č. 110/3 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 110/27 ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Dubina u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a 
provozování veřejné sítě elektronických komunikací v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 492-108/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 42 065 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností T-mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 
2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění 
přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0437/19  
Pronájem pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 1833/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemky: 

1. p.p.č. 215/35, zahrada (ZPF), o výměře 16 m2, v k. ú. Hrabůvka, XXXXXX XXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXX za ú čelem užívání oplocené zahrady u rodinného domu, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 176 Kč/rok; 
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2. p.p.č. 213/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 27 m2, v k. ú. Hrabůvka, manželům 
Ing. XXXX XXXXXXXX XXXXXX, a Ing. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX , oba 
bytem XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX za účelem užívání oplocené 
zahrady u rodinného domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním 
nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 297 Kč/rok; 

3. p.p.č. 211/33, zahrada (ZPF), o výměře 5 m2, v k. ú. Hrabůvka, manželům 
Ing. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, a Ing. XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX , 
XXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX, XX XXXXX , 
XXXXX XXXXXXX, a Ing. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX bytem  XXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX, za účelem užívání oplocené zahrady 
u rodinného domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 
11 Kč/m2, tj. 55 Kč/rok; 

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0439/19  
Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová 
  
Usnesení číslo: 1834/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  pronajmout části pozemků parc.č. 317/15 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 317/17 

ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 51 m2 (parc.č. 317/15 o výměře 26 m2 a 
parc.č.  317/17 o výměře 25 m2) v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání 
zahrady,  XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2/rok, tj. 561 Kč ročně a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 materiálu  

  
 

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0440/19  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1835/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, pod garážemi cizích vlastníků na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou: 

1. pozemek p.č.st. 1987/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita Kpt. Vajdy 

2. pozemek p.č.st. 2970/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 (poloviny o výměrách 
10,5 m2)  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova  
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0441/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Ji čínská 
  
Usnesení číslo: 1836/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 1116/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem umístění a užívání příjezdu k parkovišti 
na parc.č. 1116/2  v k. ú. Výškovice u Ostravy ve vlastnictví žadatele, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0443/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem, výp ůjčka části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Podhájí  
  
Usnesení číslo: 1837/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru, spočívajícím v umístění stavby sjezdu k rodinnému domu 
na části pozemku p.p.č. 931 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13,5 m² (budoucí 
celková výměra nového sjezdu 36 m², z toho 22,5 m² na původní zpevněné ploše stávajícího 
sjezdu) v k.ú. Hrabůvka, ulice Podhájí, v rámci stavby pod názvem „Stavební úpravy rodinného 
domu Podhájí 8, Ostrava-Hrabůvka“, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníky XXX XXXX XXXX a XXX XXX XXX XXX , oba bytem 
XXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXX OstravaXXXXXX XXX, je pl atný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 
  

vypůjčit část pozemku p.p.č. 931 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m² v k. ú. 
Hrabůvka, ulice Podhájí, XXXX XXXX XXXX a XXXX XXX XXX X XX, oba bytem 
XXXXXXXX XXXXXX XXXX, 700 30 OstravaXXXXXXX XXX , za účelem umístění sjezdu 
k rodinnému domu a užívání pozemku pod sjezdem k rodinnému domu, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 5 tohoto 
materiálu  

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0444/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. 29. dubn a 
  
Usnesení číslo: 1838/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

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 23/51 
  

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13,5 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem umístění a užívání pozemku pod stavbou parkovacího 
stání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0446/19  
Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 10 
  
Usnesení číslo: 1839/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 819/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 11 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 10, XXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX , 
XXX XX OstravaXXXXXXXX , za účelem užívání pozemku jako zahrada, s výší nájemného 11 
Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 121 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0447/19  
Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 6 
  
Usnesení číslo: 1840/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 821/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 13 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 6, XXXXXXX XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX , 
XXX XX OstravaXXXXXXXX , za účelem užívání pozemku jako zahrada, s výší nájemného 11 
Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 143 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0448/19  
Záměr na pronájem, stanovisko ke sm ěně částí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Špillarova 
  
Usnesení číslo: 1841/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem částí pozemků parc.č. 793/166 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 68 m2 a parc.č. 793/342 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1219-264/2019 pro změnu hranic pozemků 

  
2) rozhodla 
  

vydat souhlasné stanovisko ke směně částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy: 

- parc.č. 793/166 ostatní plocha, ostatní komunikace, díl f o výměře 68 m2 

- parc.č. 793/342 ostatní plocha, ostatní komunikace, díl h o výměře 13 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

za pozemky ve vlastnictví XXXX. XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX , 
XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

- parc.č. 429 ostatní plocha, ostatní komunikace, díl a o výměře 1 m2 

- parc.č. 430 zastavěná plocha a nádvoří, díl b o výměře 3 m2 

- parc.č. 431/1 zahrada, díl d o výměře 8 m2 

- parc.č. 431/2 zahrada, díl e o výměře 3 m2 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 1219-264/2019 ze dne 13.09.2019, který je přílohou 
materiálu č. 2 a žádá o jejich svěření městskému obvodu Ostrava-Jih  

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0449/19  
Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bám 
garáží v k. ú. Hrab ůvka a k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1842/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

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

1. k podílu ve výši 1/2 na stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 724/6 v k. ú. 
Hrabůvka, lokalita Edisonova, 

2. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 3691 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
U Výtopny 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0450/19  
Záměr na výp ůjčku pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská 
  
Usnesení číslo: 1843/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na výpůjčku části pozemku p.p.č. 783/9 ostatní plocha, zeleň o výměře 4706 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, za účelem užívání zahrady k volnočasovým aktivitám dětí 
a mládeže, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0451/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Patrice 
Lumumby 
  
Usnesení číslo: 1844/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba bytového domu Patrice 
Lumumby 2312/48, 2311/50, 2310/52, Zábřeh, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v provedení 35 ks 
zavěšených lodžií umístěných do devíti sloupců o výměře 6 x 1,5 m x 3,67 m, 2 x 1,5 m x 3,60 m 
a 1 x 1,5 m x 3,74 m k bytovému domu č.p. 2310, 2311 a 2312 který stojí na pozemku p.č.st. 
3309 zastavěná plocha a nádvoří, umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 1237/6 ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 
tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků Patrice Lumumby 48, 50 a 52, 
IČO 056 46 316, se sídlem Patrice Lumumby 2311/50, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný 
do 31.12.2021 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0455/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene na pozemky v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Jugoslávská 
  
Usnesení číslo: 1845/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „MIMO2x2_163_TM_T_OSYJU_OK“ spočívajícím 
v umístění sítě elektronických komunikací v předpokládané délce 110 bm pod povrchem částí 
pozemků p.p.č. 623/79 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha a 
p.p.č. 1431 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 
Praha 3 je platný do 31.12.2022 
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2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
p.p.č. 623/79 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 1431 ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská, za účelem umístění sítě 
elektronických komunikací pod názvem stavby „MIMO2x2_163_TM_T_OSYJU_OK“ 
pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za úplatu 200 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm 
sítě elektronických komunikací. 

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

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby 
-  společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OPVO/RMOb/0044/19 
Návrh na stanovení termín ů zasedání ZMOb a sch ůzí RMOb na 1. pololetí 2020 
  
Usnesení číslo: 1846/RMOb-JIH/1822/32 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanovuje 
  

termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb s možností změny takto: 
zasedání ZMOb 
8. zasedání    12.03.2020 
9. zasedání    11.06.2020 

schůze RMOb 
35. schůze    09.01.2020 
36. schůze    16.01.2020 
37. schůze    23.01.2020 
38. schůze    30.01.2020 
39. schůze    20.02.2020 
40. schůze    27.02.2020 
41. schůze    19.03.2020 
42. schůze    26.03.2020 
43. schůze    02.04.2020 
44. schůze    16.04.2020 
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45. schůze    23.04.2020 
46. schůze    30.04.2020 
47. schůze    14.05.2020 
48. schůze    21.05.2020 
49. schůze    28.05.2020 
50. schůze    18.06.2020 
51. schůze    25.06.2020 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0066/19 
Dodatek č. 1 k SOD - VZ 47.19 - Parkovišt ě ul.P.Lumumby 
  
Usnesení číslo: 1847/RMOb-JIH/1822/32 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. agendové S/0653/2019/INV ze dne 18.07.2019 
se zhotovitelem SEMITA - DS, s.r.o., Veřovice 171, 742 73 Veřovice, IČO 038 29 707  na akci 
VZ 47.19 Parkoviště ul. P. Lumumby. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje 
položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 28 882,54 Kč bez DPH na částku 
1 853 888,33 Kč bez DPH 

  
2) rozhodla 
  

o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku z SOD prodloužit termín 
provedení díla o 4 kalendářní dny na 57 kalendářních dnů 

  
3) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke SOD 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 15.12.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0069/19 
VZ 66.19 Zateplení objektu a oprava zahradních tera s při MŠ Mitušova 90, Ostrava 
Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1848/RMOb-JIH/1822/32 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o uzavření dodatku č.1 k SOD agendové číslo S/0886/2019/INV ze dne 02.10.2019 

se zhotovitelem MIJO-STAV  stavby s.r.o., IČO 278 33 551 na akci VZ 66.19 Zateplení objektu 
a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava Hrabůvka.  Na základě předložených
dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje cena  o 278 
370,10 Kč bez DPH na částku 7 165 978,95 Kč bez DPH a současně se prodlužuje termín 
provedení díla o 10 kalendářních dnů na 140 kalendářních dnů 
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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.) 
INV/RMOb/0070/19 
Náměstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor Hrab ůvka - Dodatek č. 3 
  
Usnesení číslo: 1849/RMOb-JIH/1822/32 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S/0238/2019/INV na veřejnou zakázku “Náměstí 
Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka” se zhotovitelem Zlínstav a.s., IČO 28315669, se sídlem 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, kterým se snižuje konečná cena na tuto zakázku o částku 
32 291,18 Kč bez DPH na částku 77 378 349,43 Kč bez DPH (částka včetně DPH 
93 627 802,81 Kč), a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu 
nerealizace některých prací a realizace nových prací nutných k dokončení této zakázky 

  
2) rozhodla 
  

o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku z SoD prodloužit termín 
provedení díla o 1 týden na 38 týdnů 

  
3) ukládá 
  odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě 

o dílo č. S/0238/2019/INV na veřejnou zakázku “Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor 
Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0260/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 97.19 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti 
p. č. st. 3202, Ostrava-Záb řeh - dokon čení” 
  
Usnesení číslo: 1850/RMOb-JIH/1822/32 

OVZ 

k usnesení č. 1614/RMOb-JIH/1822/28 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce VZ 97.19 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, 
Ostrava-Zábřeh - dokončení” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, IČO: 26826411, za nabídkovou cenu 1 159 474,97 Kč bez DPH a s lhůtou 
realizace 60 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 97.19 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti 
p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh - dokončení” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru investičního 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 97.19 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, 
Ostrava-Zábřeh - dokončení” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.12.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0273/19 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 
102.19 „Regenerace sídlišt ě Hrabůvka - 2. etapa, Zele ň Savarin” 
  
Usnesení číslo: 1851/RMOb-JIH/1822/32 

OVZ 

k usnesení č. 1628/RMObM-JIH/1822/12 
k usnesení č. 1678/RMOb-JIH/1822/29 
k usnesení č. 1746/RMOb-JIH/1822/30 
  
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 
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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/0274/19 
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: 1852/RMOb-JIH/1822/32 

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 
k usnesení č. 1748/RMOb-JIH/1822/30 
k usnesení č. 1798/RMOb-JIH/1822/31 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

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 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: 
- Gama systems s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 28636881 
(žádost o účast č. 55) 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0275/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 109.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Celková rekonstrukce MŠ Rez kova 14, Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 1853/RMOb-JIH/1822/32 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 109.19 Zpracování projektové dokumentace 
„Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh” dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části 
III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 109.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0277/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 110.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Celková rekonstrukce MŠ Gav lase 12A, Ostrava-Dubina” 
  
Usnesení číslo: 1854/RMOb-JIH/1822/32 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 110.19 Zpracování projektové dokumentace 
„Celková rekonstrukce MŠ Gavlase 12A, Ostrava-Dubina“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části 
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III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 110.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0278/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
114.19 „Provád ění zámečnických a sklená řských prací v bytových domech v majetk u 
SMO svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1855/RMOb-JIH/1822/32 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 114.19 
„Provádění zámečnických a sklenářských 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 s úpravou 
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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 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 114.19 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.) 
OVZ/RMOb/0281/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
106.19 „Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Koša ře” 
  
Usnesení číslo: 1856/RMOb-JIH/1822/32 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 106.19 
„Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. 
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 
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2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
2. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
  

 
3) ukládá 
  oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ 106.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 24.01.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0282/19 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 
98.19 „Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 1857/RMOb-JIH/1822/32 

OVZ 

k usnesení č. 1716/RMOb-JIH/1822/29 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

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

zakázce na stavební práce VZ 98.19 „Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrava -
Hrabůvka” dle přiložené důvodové zprávy 
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2) bere na vědomí 
  

prodloužení lhůt dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů dle přiložené důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0283/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (otev řené řízení, nadlimitní ve řejná zakázka 
na služby) – VZ 93.19 „Poskytování služby Senior ex pres (2020-2022)” 
  
Usnesení číslo: 1858/RMOb-JIH/1822/32 

OVZ 

k usnesení č. 1612/RMOb-JIH/1822/28 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku 
na služby VZ 93.19 „Poskytování služby Senior expres (2020-2022)” a o uzavření smlouvy 
o přepravě u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Beáta Philipp, Údolní 
375/21, 747 17 Darkovice, IČO: 74638823, za nabídkovou cenu 28 Kč včetně DPH za 1 kilometr 
jízdy 

  
2) ukládá 
  

odboru hospodářské správy připravit návrh smlouvy o přepravě s vybraným dodavatelem 
na  realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 93.19 „Poskytování služby Senior 
expres (2020-2022)” 

  
 Vyřizuje: Ing. Radim Navrátil, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy, BOZP a PO 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o přepravě u této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 93.19 „Poskytování služby Senior expres (2020-2022)” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 10.01.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0284/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
117.19 „Provád ění klempí řských prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1859/RMOb-JIH/1822/32 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 117.19 
„Provádění klempířských 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 

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 117.19 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 
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(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0066/19  
Návrh na uzav ření smlouvy o čišt ění uli čních vpustí se spole čností Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 1860/RMOb-JIH/1822/32 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy na čištění uličních vpustí se společností Ostravské komunikace, a.s., 
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 25396544, na období 
od 01.01.2020 do 31.12.2021 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSR/RMOb/0026/19 
Podání žádosti o dotaci pro projekt “Regenerace síd lišt ě Hrabůvka - 1. etapa, Nám ěstí 
Ostrava-Jih” v rámci programu Regenerace ve řejných prostranství na sídlištích 
  
Usnesení číslo: 1861/RMOb-JIH/1822/32 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s aktualizací projektu s názvem Regenerace sídliště Hrabůvka dle nařízení vlády 390/2017 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 

  
2) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro dílčí 
projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Náměstí Ostrava-Jih” 

  
3) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu dle bodu 2) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci programu Regenerace veřejných 
prostranství na sídlištích 

  
 Vyřizuje: Ing. Roman Jirsa, T: 18.12.2019
 referent dotací 
4) doporučuje 
  a) zastupitelstvu městského obvodu schválit aktualizaci projektu “Regenerace sídliště 

Hrabůvka” dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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b) zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout podat žádost o dotaci z programu Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích pro dílčí projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, 
Náměstí Ostrava-Jih” 

  
5) ukládá 
  

místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu materiál ve věci 
podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle bodu 4) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Dohnal, T: 12.12.2019
 místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0283/19  
Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu Ostrava- Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 1862/RMOb-JIH/1822/32 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím věcného daru v hodnotě 1 964,80 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0284/19  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole 
Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1863/RMOb-JIH/1822/32 

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, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, za účelem vyhlášení 
výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění školy v přírodě 
pro žáky základní školy v předpokládané výši 900 000 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 
  

Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové 
organizaci, se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, jmenovat 
členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Šebesta, T: 30.04.2020
 ředitel školy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0285/19  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole Ostrava-Dubina, 
Františka Formana 45, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1864/RMOb-JIH/1822/32 

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 
Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkovou organizaci, se sídlem F. Formana 268/45, 
700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70944661, za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky 
malého rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění školy v přírodě pro žáky základní školy 
v předpokládané výši 1 575 000 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci, se sídlem 
F. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70944661, jmenovat členem hodnotící komise 
pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Ludmila Večerková, T: 30.04.2020
 ředitelka 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0276/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 96.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Nám ěstí Ostrava-Jih, prostor p řed poliklinikou , 
Ostrava-Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1865/RMOb-JIH/1822/32 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 96.19 Zpracování projektové dokumentace 
na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“ v otevřeném zadávacím 
řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
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. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 96.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0460/19  
Založení spole čenství vlastník ů Klegova 21 
  
Usnesení číslo: 1866/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 
  

usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1789/RMOb-JIH/1822/31 ze dne 31.10.2019 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o založení společenství vlastníků jednotek v domě 
č. p. 1440 stojícím na pozemku p.č.st. 1182 v k.ú. Hrabůvka na ulici Klegova 21 a schválit návrh 
stanov tohoto společenství ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0453/19  
Návrh na uzav ření smluvních vztah ů k pozemk ům v k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1867/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu 

1. rozhodnout 

a) uzavřít se společností 3E PROJEKT, a.s., se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, Hrabůvka, 700 30 
Ostrava, IČ: 25389092 a se společností Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 
1359/11, PSČ 15800, IČ: 26178541 trojstrannou Smlouvu o zřízení předkupního práva věcného 
ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

b) uzavřít se společností 3E PROJEKT, a.s., se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, Hrabůvka, 700 30 
Ostrava, IČ: 25389092 Smlouvu o zřízení práva zákazu zcizení a zákazu zatížení ve znění 
přílohy č. 2 tohoto materiálu 

c) uzavřít se společností 3E PROJEKT, a.s., se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, Hrabůvka, 700 30 
Ostrava, IČ: 25389092 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu, 
odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě tohoto materiálu 

d) uzavřít se společností Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, 
PSČ  15800, IČ: 26178541 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní ve znění přílohy č. 4 tohoto 
materiálu, odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě tohoto 
materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0285/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 118.19 
„Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkovišt ě na p.p.č. 433/33, Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 1868/RMOb-JIH/1822/32 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 118.19 „Rekonstrukce ulice 

Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č. 433/33, Hrabůvka“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 26 
v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Bc. Pavlína Nováčková, členka ZMOb a členka kontrolního výboru ZMOb 
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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 
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 stavební práce VZ 118.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0287/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 100.19 
„Dodávka 1 kusu užitkového 5-timístného automobilu“  
  
Usnesení číslo: 1869/RMOb-JIH/1822/32 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 100.19 

„Dodávka 1 kusu užitkového 5-timístného automobilu“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B 
části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu s úpravou 
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2) jmenuje 
  

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
členové: 
1. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
2. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

náhradníci členů: 
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
2. Ing. Miroslav Janečka, ředitel Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- hodnotící komisi 
členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
3. Ing. Miroslav Janečka, ředitel Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky VZ 100.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
kupní smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 17.01.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0288/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 104.19 
„Provád ění instalatérských a topená řských prací v bytových domech v majetku SMO 
svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1870/RMOb-JIH/1822/32 

OVZ 

k usnesení č. 1749/RMOb-JIH/1822/30 
  
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 o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 104.19 „Provádění instalatérských a topenářských prací 
v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření 
rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 
- TOKKRA Servis s.r.o., Václava Jiřikovského 150/5, 700 30 Ostrava - Dubina, IČO: 29461022, 
za nabídkovou cenu 158 Kč bez DPH za 1 hod. práce s dobou trvání rámcové smlouvy o dílo 
od 01.01.2020 do 31.12.2020 nebo do vyčerpání 99,5 % z finančního limitu 5 900 000 Kč 
bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve 

  
2) ukládá 
  

odboru bytovému a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 104.19 
„Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 25.11.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3) ukládá 
  oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 

městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce VZ 104.19 „Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 20.12.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0387/19 
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemcích v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská 
  
Usnesení číslo: 1871/RMOb-JIH/1822/32 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Sportovní komplex Volgogradská“ umísťovaném na částech 
pozemků p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 783/77 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 předkládaného materiálu, souhlas 
pro Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, pro potřeby vydání územního rozhodnutí dle § 84 a násl. zák. 
č.  183/2006 Sb., o územním  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů je platný do 31.12.2021 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0289/19  
Uzavření smlouvy o odpisování technického zhodnocení pro najatého majetku 
  
Usnesení číslo: 1872/RMOb-JIH/1822/32 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku s nájemcem 
prostoru sloužícího podnikání  o výměře 168,80 m² v objektu č.p. 1492, stavba občanského 
vybavení, která je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 
1492/55, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy 
městskému obvodu Ostrava-Jih, podnikem Českou poštou, s.p., IČO 47114983, se sídlem 
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, 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: 31.12.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0291/19  
Uzavření dohody o Uznání dluhu a dohody o splátkách 
  
Usnesení číslo: 1873/RMOb-JIH/1822/32 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o Uznání dluhu a dohody o splátkách s Davidem Jaškem, IČO 04914471, 
se sídlem Horní 1437/78, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, který byl na základě nájemní smlouvy 
č. 103/18/OBH uzavřené dne 01.06.2018, nájemcem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
č. p. 1492, který je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 
1492/55, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy 
městskému obvodu Ostrava-Jih, na úhradu pohledávky v celkové výši 120 082 Kč a to 
v 17. splátkách, 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: 31.12.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0288/19  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení - zakázky malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 1874/RMOb-JIH/1822/32 

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 MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkovou 
organizaci, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, za účelem 
vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na nákup mobilních zařízení 
v předpokládané částce 650 000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, 
jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petra Kalousková, T: 13.03.2020
 ředitelka příspěvkové organizace 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0067/19  
Schválení odpisového plánu pro rok 2020 p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1875/RMOb-JIH/1822/32 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

odpisový plán pro rok 2020 příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle předloženého 
materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0298/19 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrab ůvka, pov ěření a zmocn ění k uzavírání notá řských zápis ů 
  
Usnesení číslo: 1876/RMOb-JIH/1822/32 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 420,675 m² v II. NP objektu č. p. 1492, stavba 
občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 1800/9 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo 
Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti BenFalco.cz s.r.o., IČO 01388019, 
Zengrova 480/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice a uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou jednoho 
roku s možností prolongace, se stanovením nájemného ve výši 1104,72 Kč/m²/rok, za účelem 
provozování fitcentra, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení 
písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, 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: 02.12.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
3) zplnomocňuje 
  

s účinností od 14.11.2019 referenty smluvních vztahů oddělení ekonomiky a pronájmu 
nebytových prostor odboru bytového a ostatního hospodářství k uzavírání notářských zápisů 
o dohodě se svolením k  vykonatelnosti co do povinnosti nájemce vyklidit prostor sloužící 
podnikání po skončení nájmu a dohodě o splnění dluhu (závazku) se svolením k vykonatelnosti 
u nájemních smluv uzavíraných na dobu určitou, o jejichž uzavření rozhodla rada městského 
obvodu ve znění předloženého návrhu přílohy č. 3, dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0305/19  
Udělení souhlasu s umíst ěním reklamních ploch vn ě i uvnit ř objektu na ulici Horní 81, 
O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 1877/RMOb-JIH/1822/32 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

udělit souhlas spolku 1.SC Vítkovice z. s., IČO 26588005, se sídlem Řecká 1473/1, 
Ostrava-Poruba, s umístěním reklamních ploch vně a uvnitř objektu ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeného do správy MOb Ostrava-Jih,  č.p. 287, který je součástí pozemku 
p.č. 71/142 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Horní 287/81, Ostrava-Dubina, v rozsahu 
dle předložené žádosti, za předpokladu splnění technických podmínek uvedených v důvodové 
zprávě a podmínek stanovených nařízením statutárního města Ostravy č. 11/2019 ze dne 
01.10.2019, a to maximálně po dobu trvání smluvního vztahu 
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2) zmocňuje 
  místostarostu/ku MOb Ostrava-Jih, jemuž/jíž bylo ZMOb svěřeno metodické vedení odboru 

bytového a ostatního hospodářství, ke schvalování jednotlivých návrhů konkrétních reklamních 
poutačů na výše uvedených reklamních plochách 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0306/19  
Výpov ědi z nájmu prostor ů sloužících podnikání v objektu na ulici Horní 81, O.-Dubina  
  
Usnesení číslo: 1878/RMOb-JIH/1822/32 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o podání výpovědí z nájmu prostorů sloužících podnikání v objektu ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeného do správy MOb Ostrava-Jih, č. p. 287, který je součástí pozemku 
p.č. 71/142 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Horní 287/81, Ostrava-Dubina, a to: 

1. společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., IČO 41189698, se sídlem 
Českobrodská 1329, Praha 9-Kyje, nájemní smlouva č. 8/032/30/13 ze dne 24.04.2013, 

2. společnosti WITT Praha spol. s r.o., IČO 25668471, se sídlem V Bílce 684, Praha-Zbraslav, 
nájemní smlouva č. 036/2017/OBH ze dne 09.02.2017, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.11.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0304/19  
Udělení souhlasu s umíst ěním reklamních ploch v objektu na ulici Charvátská 10, 
O.-Výškovice,a v areálu p řilehlého venkovního prostoru 
  
Usnesení číslo: 1879/RMOb-JIH/1822/32 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

udělit souhlas spolku CDU SPORT - VOLNÝ ČAS z.s., IČO 22675256, se sídlem Charvátská 
734/10, Ostrava-Výškovice, s umístěním reklamních ploch v objektu ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeného do správy MOb Ostrava-Jih, č.p. 734, který je součástí pozemku 
p.č. 793/307 v k.ú. Výškovice u Ostravy, adresní místo Charvátská 734/10, Ostrava-Výškovice, 
a v přilehlém venkovním sportovním areálu umístěném na pozemcích p.č.793/443 a p.č. 793/445 
vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle předložené žádosti, a to maximálně po dobu trvání 
nájemního vztahu a za předpokladu splnění technických podmínek uvedených v důvodové 
zprávě 
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2) zmocňuje 
  

místostarostu/ku MOb Ostrava-Jih, jemuž/jíž bylo ZMOb svěřeno metodické vedení odboru 
bytového a ostatního hospodářství, ke schvalování jednotlivých návrhů konkrétních reklamních 
poutačů na výše uvedených reklamních plochách 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0111/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 52/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1880/RMOb-JIH/1822/32 

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: 
a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651 o 580 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169 o 580 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 5169 o 36 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 17, § 3349, pol. 5169 o 36 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 21.11.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0071/19 
VZ 39.19 Zateplení p ůdy, vým ěna st řešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatel ů 
34,36,38,40, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1881/RMOb-JIH/1822/32 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č.2 k SOD agendové číslo S/0713/2019/INV ze dne 30.07.2019 
se zhotovitelem H&B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO 25835661 na akci 
VZ  39.19 Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů 34,36,38,40, 
Ostrava-Hrabůvka.  Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet 
na tuto zakázku, se zvyšuje cena  o 3 591,23Kč bez DPH na částku 3 448 326,61Kč bez DPH 
a  současně se prodlužuje termín provedení díla o 1 kalendářní den na 61 kalendářních dnů 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 20.12.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0045/19 
Návrh na odvolání a jmenování členů/předsedy komisí rady 
  
Usnesení číslo: 1882/RMOb-JIH/1822/32 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 
  

1. Františka Janečku z členství v komisi pro bezpečnost, proti kriminalitě, pro sport a volný čas 
k 14.11.2019 

2. Janu Maternovou z členství v komisi kulturní a školské k 14.11.2019 

3. Tomáše Šimka z členství v komisi majetkové k 14.11.2019 

  
2) jmenuje 
  

1. Ing. Michala Breškovce předsedou komise pro otevřenou radnici, informační technologie a 
vztahů s veřejností s účinností od 14.11.2019 

2. Danielu Janákovou členem komise pro bezpečnost, proti kriminalitě, pro sport a volný čas 
s účinností od 15.11.2019 

3. Marii Malcharovou členem komise kulturní a školské s účinností od 15.11.2019 

4. Františka Janečku členem komise majetkové s účinností od 15.11.2019 
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(zn. předkl.) 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č. 1722/RMOb-JIH/1822/31, ze dne 31.10.2019, bod 1) rozhodla
 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) chybné znění 
  

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 předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet 
na tuto zakázku, se zvyšuje cena  o 187 735,38Kč bez DPH na částku 3 444 735,38Kč bez DPH 
a současně se prodlužuje termín provedení díla o 5 kalendářních dnů na 60 kalendářních dnů 

  
2) správné znění 
  

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 25835661 na akci VZ 39.19 Zateplení půdy, výměna 
střešní krytiny bytového domu na ul. Zlepšovatelů 34,36,38,40, Ostrava-Hrabůvka. Na základě 
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje 
cena  o 187 735,38Kč bez DPH na částku 3 444 735,38Kč bez DPH a současně se prodlužuje 
termín provedení díla o 5 kalendářních dnů na 60 kalendářních dnů 

  
 

 


