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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 28.11.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

1886/RMOb-JIH/1822/33 OFR/RMOb/01
15/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 53/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1887/RMOb-JIH/1822/33 OFR/RMOb/01
12/19 

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih, zřízené 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih 

1888/RMOb-JIH/1822/33 OFR/RMOb/01
13/19 

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

1889/RMOb-JIH/1822/33 OFR/RMOb/01
14/19 

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

1890/RMOb-JIH/1822/33 OHS/RMOb/00
21/19 

Návrh na poskytnutí peněžitého plnění pro jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh 2019 

1891/RMOb-JIH/1822/33 OHS/RMOb/00
20/19 

Smlouva o technické podpoře s poskytovatelem 
VITA software 

1892/RMOb-JIH/1822/33 OSR/RMOb/00
28/19 

Podání žádosti o dotaci pro projekt “Regenerace 
sídliště Hrabůvka - 1. etapa, Rekonstrukce 
ul. Dr. Lukášové” v rámci programu Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích 

1893/RMOb-JIH/1822/33 OSR/RMOb/00
27/19 

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

1894/RMOb-JIH/1822/33 OPR/RMOb/00
38/19 

Smlouva o zajištění bezplatné právní poradny 
pro rok 2020 

1895/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/02
48/19 

Změna a úplné znění zřizovací listiny Základní 
školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A.Kučery 20, příspěvkové organizace 

1896/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/02
86/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 
Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové 
organizace 

1897/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/02
87/19 

Žádost o prominutí odvodu finančních prostředků 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvková organizace 

1898/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/02
89/19 

Změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 
u Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace 

1899/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/02
90/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč – 
AKADEMIA CZ, s.r.o., seminář na téma Paliativní 
péče a léčba bolesti v podmínkách 
Moravskoslezského kraje 
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1900/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/02
91/19 

Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 
u Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové 
organizace 

1901/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/02
92/19 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových 
dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury; 
volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; 
sportu pro rok 2020 ze schváleného rozpočtu roku 
2020 

1902/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/02
93/19 

Přerušení provozu mateřských škol v měsíci 
prosinci 2019 

1903/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/02
94/19 

Souhlas s přijetím daru pro Mateřskou školu 
Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkovou 
organizaci 

1904/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/02
95/19 

Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací 
základních a mateřských škol a ředitelce Kulturního 
zařízení Ostrava-Jih zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

1905/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/02
96/19 

Souhlas se zapojením Základní školy 
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace do projektu financovaného z rozpočtu 
MŠMT 

1906/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/02
97/19 

Převod svěřeného majetku 

1907/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/02
98/19 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti 
o poskytnutí předfinancování formou návratné 
finanční výpomoci Základní školy Ostrava-Dubina, 
Františka Formana 45, příspěvkové organizace 

1908/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/02
99/19 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

1909/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/03
00/19 

Souhlas s darováním hmotného majetku - dodatky 
č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace 

1910/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/03
01/19 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizace 

1911/RMOb-JIH/1822/33 OBH/RMOb/02
99/19 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení P. K. 

1912/RMOb-JIH/1822/33 OBH/RMOb/03
07/19 

Odpisy pohledávek po zemřelých 

1913/RMOb-JIH/1822/33 OBH/RMOb/03
08/19 

Započtení vynaložených nákladů za provedené 
stavební práce nájemci prostor sloužících podnikání 
v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

1914/RMOb-JIH/1822/33 OBH/RMOb/03
09/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní 
nájemné 

1915/RMOb-JIH/1822/33 OBH/RMOb/03
11/19 

Zveřejnění záměrů na pronájem prostorů sloužících 
podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka 
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1916/RMOb-JIH/1822/33 OBH/RMOb/03

13/19 
Odpisy nedobytných pohledávek 

1917/RMOb-JIH/1822/33 OBH/RMOb/03
14/19 

Uvolnění pozastávek 

1918/RMOb-JIH/1822/33 OBH/RMOb/03
15/19 

Převod majetku k hospodaření 

1919/RMOb-JIH/1822/33 OBH/RMOb/03
17/19 

Uzavření dodatku k pachtovní smlouvě na pacht 
prostoru na ulici Horní 287/81, O.-Dubina 

1920/RMOb-JIH/1822/33 SOC/RMOb/00
53/19 

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - 
účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 
2020 

1921/RMOb-JIH/1822/33 SOC/RMOb/00
60/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

1922/RMOb-JIH/1822/33 SOC/RMOb/00
61/19 

Žádost o poskytnutí finančního daru 

1923/RMOb-JIH/1822/33 SOC/RMOb/00
62/19 

Žádost o dofinancování služby pro občana Vašeho 
města pro rok 2019 

1924/RMOb-JIH/1822/33 SOC/RMOb/00
63/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

1925/RMOb-JIH/1822/33 SOC/RMOb/00
64/19 

Převod majetku k hospodaření 

1926/RMOb-JIH/1822/33 SOC/RMOb/00
65/19 

Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra 
sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 

1927/RMOb-JIH/1822/33 ODK/RMOb/00
68/19 

Návrh na odpis majetku evidovaného na účtu 
042 0000 a vyřazení majetku evidovaného na účtu 
022 0700 

1928/RMOb-JIH/1822/33 ODK/RMOb/00
69/19 

Ukončení nájemních smluv uzavřených za účelem 
propagace formou tiskovin ve vývěsních skříňkách 

1929/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/03
95/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Výškovická 

1930/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
23/19 

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

1931/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
30/19 

Nabytí části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Provaznická 

1932/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
33/19 

Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Husarova 

1933/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
36/19 

Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Venclíkova 

1935/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
56/19 

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

1936/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
57/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Zdeňka Bára 
 

1937/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
58/19 

Souhlas s přenecháním užívání pronajatých 
pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká 
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1938/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
59/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Hrabůvka 

1939/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
61/19 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská 

1940/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
62/19 

Návrh na výpověď smlouvy o nájmu nemovité věci 
– části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. J. Herolda 

1941/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
64/19 

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku 
příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Ostrava, městský obvod 
Ostrava-Jih 

1942/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
65/19 

Souhlas se stavebním záměrem, pronájem částí 
pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 

1943/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
68/19 

Stanovisko k darování pozemků v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Středoškolská 

1944/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
69/19 

Stanovisko k prodeji nesvěřených částí pozemků 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Výškovická 

1945/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
70/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita – Při Hůře 

1946/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
71/19 

Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 

1947/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
72/19 

Návrh na odejmutí svěřeného pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. U Haldy 

1948/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
75/19 

Prodej části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Václava Košaře 

1949/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
76/19 

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

1950/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
77/19 

Pronájem částí pozemků, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Jandova, Za Školou a Svazácká 

1951/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
79/19 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích 
objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 

1952/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
80/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy 

1953/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
81/19 

Změna smluv o nájmu pozemků pod garážemi 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

1954/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
82/19 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Písečná a V Troskách 

1955/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
83/19 

Záměr na pronájem garážového stání v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

1956/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
84/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Venclíkova 

1957/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
85/19 

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

1958/RMOb-JIH/1822/33 OVZ/RMOb/02
86/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 99.19 „Dodání nástaveb 
a návěsů pro pracovní stroje“ 
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1959/RMOb-JIH/1822/33 OVZ/RMOb/02
89/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 119.19 „Výměna 
plynových nebo kombinovaných sporáků 
v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

1960/RMOb-JIH/1822/33 OVZ/RMOb/02
91/19 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
v řízení o rozkladu (zjednodušené podlimitní řízení, 
podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 03.19 
„Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání 
do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do 
správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 
2019-2020“ 

1961/RMOb-JIH/1822/33 OVZ/RMOb/02
92/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce) - VZ 105.19 „Výměna podlahové 
krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh” 

1962/RMOb-JIH/1822/33 OVZ/RMOb/02
93/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 108.19 „Dodávka 
kancelářského nábytku v roce 2020-2021” 

1963/RMOb-JIH/1822/33 OVZ/RMOb/02
94/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 115.19 „Dodávka 
sedacího nábytku v roce 2020-2021” 

1964/RMOb-JIH/1822/33 OVZ/RMOb/02
95/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 116.19 
„Hydroizolace MŠ Šponarova” 

1965/RMOb-JIH/1822/33 OVZ/RMOb/02
96/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 121.19 „Provádění 
stavebních prací v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

1966/RMOb-JIH/1822/33 OVZ/RMOb/02
97/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 120.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Parkoviště u Lidlu ul. 
Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu“ 

1967/RMOb-JIH/1822/33 OVZ/RMOb/02
98/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 98.19 
„Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, 
Ostrava - Hrabůvka” 

1968/RMOb-JIH/1822/33 INV/RMOb/007
2/19 

Dodatek č. 1 na VZ 79.19 Zateplení objektu 
MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka 

1969/RMOb-JIH/1822/33 INV/RMOb/007
3/19 

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka - 
Dodatek č. 4 

1970/RMOb-JIH/1822/33 INV/RMOb/007
4/19 

VZ 39.19 Zateplení půdy, výměna střešní krytiny 
bytového domu ul.Zlepšovatelů 42, 44, 46, 48, 
Ostrava-Hrabůvka 

1971/RMOb-JIH/1822/33 INV/RMOb/007
5/19 

Sáňkovací kopec, plocha mezi ulicemi P. Lumumby 
a Kosmonautů - dodatek č. 1 

1972/RMOb-JIH/1822/33 INV/RMOb/007
6/19 
 

Odpis nedokončené investice 
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1973/RMOb-JIH/1822/33 OPVO/RMOb/0
047/19 

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty - Bc. Martin 
Bednář, Ing. Otakar Šimík, Bc. Zdeněk Hűbner, 
MBA, Ing. Hana Tichánková 

1974/RMOb-JIH/1822/33 ODK/RMOb/00
71/19 

Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho 
likvidaci 

1975/RMOb-JIH/1822/33 OBH/RMOb/03
03/19 

Žádost o splátkový kalendář - B.K. 

1976/RMOb-JIH/1822/33 OBH/RMOb/03
21/19 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Stavební práce v pavilónu S1-Z 
v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh” 

1977/RMOb-JIH/1822/33 OBH/RMOb/03
22/19 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava sociálního zařízení 
v budově A v objektu Volgogradská 32A, 
Ostrava-Zábřeh” 

1978/RMOb-JIH/1822/33 OMJ/RMOb/04
92/19 

Stanovisko k prodeji, záměr na pronájem částí 
pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Výškovická 

1979/RMOb-JIH/1822/33 OSK/RMOb/03
03/19 

Dodatek č. 1 - VZ 68.19 - Stavba „Oprava 
hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27” 

1980/RMOb-JIH/1822/33 OPVO/RMOb/0
046/19 

Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 
12.12.2019 

1981/RMOb-JIH/1822/33 ODK/RMOb/00
76/19 

Návrh na odvolání ředitele příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih zřízené statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OMJ/RMOb/04
54/19 

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Horymírova 

 ODK/RMOb/00
70/19 

Výzva objednatele k zahájení II. podzimního 
odstranění listí 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0115/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 53/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1886/RMOb-JIH/1822/33 

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 5 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4357, pol. 5221 o 5 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 5 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3322, pol. 5171 o 5 tis. Kč 

c) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 3639, pol. 2322 o 13 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 13 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169 o 1 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5331, ORG 317 o 1 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG 366 o 45 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG dle bodu e) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 45 tis. Kč 

f) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 21 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu f) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 21 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 300 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400330000000 o 300 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 14 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400331000000 o 14 tis. Kč 

i) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121. ORG 0400152000000 o 168 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 5137, ORG 0400152000000 o 168 tis. Kč 



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 9/59 
  

 2) 

- změnu závazného ukazatele dle bodu c), d), e), f) důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 05.12.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0112/19 
Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2019 příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, z řízené statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1887/RMOb-JIH/1822/33 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih: 

Technické služby Ostrava-Jih, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 13 000 Kč dle bodu 1) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 06.12.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0113/19 
Návrh na zm ěny rozpo čtů na rok 2019 p říspěvkových organizací z řízených statutárním 
městem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1888/RMOb-JIH/1822/33 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změny rozpočtů na rok 2019 pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih: 
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a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652, zvýšením výnosů 
a nákladů v hlavní činnosti o částku 15 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36a, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1387/36a, IČO 70631743, zvýšením výnosů 
a nákladů v hlavní činnosti o částku 7 tis. Kč dle bodu 2) důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Mitušova 1506/16, IČO 70631735, zvýšením výnosů 
a nákladů v hlavní činnosti o částku 18 tis. Kč dle bodu 3) důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

d) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Horymírova 2978/100, IČO 70944628, zvýšením výnosů 
a nákladů v hlavní činnosti o částku 5 tis. Kč dle bodu 4) důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 05.12.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0114/19 
Návrh na zm ěny rozpo čtů na rok 2019 p říspěvkových organizací z řízených statutárním 
městem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1889/RMOb-JIH/1822/33 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

a) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, se sídlem
Ostrava-Jih, Hrabůvka, Klegova 1398/27, IČO 70978379,  zvýšením výnosů a nákladů v hlavní 
činnosti o částku 19 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36a, příspěvková organizace, se 
sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1387/36a, IČO 70631743, zvýšením výnosů a nákladů 
v hlavní činnosti o částku 2 tis. Kč dle bodu 2) důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 05.12.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0021/19 
Návrh na poskytnutí pen ěžitého pln ění pro jednotku Sboru dobrovolných hasi čů 
Ostrava-Záb řeh 2019 
  
Usnesení číslo: 1890/RMOb-JIH/1822/33 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí peněžitého plnění pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Ostrava–Zábřeh 2019 
dle přílohy č. 1 

  
(zn. předkl.) 

OHS/RMOb/0020/19 
Smlouva o technické podpo ře s poskytovatelem VITA software 
  
Usnesení číslo: 1891/RMOb-JIH/1822/33 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o technické podpoře ve společnosti VITA software, s.r.o., se sídlem 
Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO 61060631 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
s úpravou 

  
 

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0028/19 
Podání žádosti o dotaci pro projekt “Regenerace síd lišt ě Hrabůvka - 1. etapa, 
Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” v rámci programu Reg enerace ve řejných prostranství 
na sídlištích 
  
Usnesení číslo: 1892/RMOb-JIH/1822/33 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

usnesení rady obvodu č. 1861/RMOb-JIH/1822/32 ze dne 14.11.2019 ve věci Podání žádosti 
o  dotaci pro projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka - 1. etapa, Náměstí Ostrava-Jih” v rámci 
programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 
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2) souhlasí 
  

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

  
3) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro dílčí 
projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” 

  
4) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu dle bodu 3) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci programu Regenerace veřejných 
prostranství na sídlištích 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 18.12.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
 
5) 

 
doporučuje 

  
a) zastupitelstvu městského obvodu schválit aktualizaci projektu “Regenerace sídliště 
Hrabůvka” dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

b) zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout podat žádost o dotaci z programu Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích pro dílčí projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, 
Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” 

c) zastupitelstvu městského obvodu schválit předfinancování projektu “Regenerace sídliště 
Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” ve výši 17 547 tis. Kč, přičemž v částce je 
obsaženo spolufinancování ve výši 50 % uznatelných nákladů a v plné výši neuznatelných 
nákladů, tj. v předpokládané výši 11 547 tis. Kč, za podmínky úspěšnosti žádosti o dotaci 

  
6) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Dohnal, T: 12.12.2019
 Místostarosta 
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(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0027/19 
Dotace OPŽP – Dodávka vozidla na odd ělený sb ěr a svoz odpad ů vč. kontejner ů 
pro Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1893/RMOb-JIH/1822/33 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informace týkající se projektu Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů vč. kontejnerů 
pro Technické služby Ostrava-Jih , č.p. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003118 dle upravené 
důvodové zprávy 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu rozhodnout o ukončení projektu Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů 
vč. kontejnerů pro Technické služby Ostrava-Jih,  číslo projektu 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003118, spolufinancovaného z Operačního programu Životní 
prostředí 

  
3) ukládá 
  

místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu materiál ve věci 
ukončení projektu dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Dohnal, T: 12.12.2019
 Místostarosta 

 
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0038/19 
Smlouva o zajišt ění bezplatné právní poradny pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 1894/RMOb-JIH/1822/33 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít Smlouvu o zajištění bezplatné právní poradny ve znění Přílohy č. 1 tohoto materiálu, a to 
v rozsahu max. 3 hodiny týdně s JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem zapsaným do seznamu 
advokátů, vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 10149, se sídlem Kpt. Vajdy 3046/2, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, a to za cenu 700,- Kč + DPH/hodinu poskytování právních služeb. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.12.2020 nebo do vyčerpání odměny 
advokáta 120 000,- Kč vč. DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve. 
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2) ukládá 
  

odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 23.12.2019
 Tajemník 

 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0248/19  
Změna a úplné zn ění zřizovací listiny Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, A.Ku čery 20, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1895/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu a úplné znění zřizovací listiny 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvkové organizace, 
se sídlem A.Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 709 44 652, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0286/19  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2019 Kulturního za řízení Ostrava- Jih, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1896/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2019 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, 
se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560, dle předložené 
důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2019 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem 
Dr. Martínka 1439/4, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560, a to snížením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 6 tis. Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0287/19  
Žádost o prominutí odvodu finan čních prost ředků Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Březinova 52, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 1897/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

s prominutím odvodu finančních prostředků z rozpočtu Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, se sídlem Březinova 1383/52, 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, z důvodu zamezení tvrdosti zákona 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0289/19  
Změny zápisu v rejst říku škol a školských za řízení u Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1898/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

- se snížením kapacity počtu žáků základní školy a se snížením počtu žáků v oboru základní 
škola ze stávajících 800 žáků na navrhovanou kapacitu počtu žáků základní školy a kapacitu 
počtu žáků v oboru základní škola 630 žáků od 01.09.2020 v bodě Základní škola 

- s výmazem adresy Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh jako místa poskytovaného 
vzdělávání nebo školských služeb od 01.09.2020 v bodě Mateřská škola 

- se snížením kapacity počtu dětí mateřské školy ze stávajících 168 dětí na navrhovanou kapacitu 
počtu dětí mateřské školy 140 dětí od 01.09.2020 v bodě Mateřská škola 

v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci se 
sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 709 78 328 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0290/19  
Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č – AKADEMIA CZ, s.r.o., seminá ř na téma 
Paliativní pé če a léčba bolesti v podmínkách Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 1899/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neposkytnutí finančního daru 20 000 Kč organizaci AKADEMIA CZ, s.r.o., Dokoupilova 
107/3, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČO 286 48 714 a neuzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2

 
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0291/19  
Změna zápisu v rejst říku škol a školských za řízení u Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 16,p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1900/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

s výmazem adresy Mitušova 1115/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka jako místa poskytovaného 
vzdělávání nebo školských služeb od 01.09.2020 v bodě Školní družina v Základní škole 
a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci se sídlem 
Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 706 31 735 

 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0292/19  
Poskytnutí ve řejné finan ční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzd ělávání 
a kultury; volného času d ětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok  2020
ze schváleného rozpo čtu roku 2020 
  
Usnesení číslo: 1901/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih: 

1. rozhodnout o poskytnutí účelových dotací pro rok 2020 ze schváleného rozpočtu statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2020 v oblasti: 

a) školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu dle 
specifického zaměření žadatelů, dle příloh 1a; 2a; 3a materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze 
za podmínky, že příjemce: 

- doloží ve stanoveném termínu do 15.12.2019 správné vyúčtování dotace poskytnuté městským 
obvodem Ostrava-Jih pro rok 2019 

- bude mít ke 31.12.2019 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. 
pronájmy) 

b) školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu dle 
specifického zaměření žadatelů; dle příloh č. 1b; 2b; 3b materiálu. Dotace budou poskytnuty 
pouze za podmínky, že příjemce bude mít k 31.12.2019 vyrovnány veškeré závazky vůči 
městskému obvodu Ostrava-Jih (např. pronájmy) 

2. rozhodnout uzavřít se subjekty uvedenými v příloze č. 1a; 2a; 3a a 1b; 2b; 3b veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přiloženého návrhu - VZORU veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace 

  
2) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih příjemci 
účelových dotací za účelem propagace realizace podpořených projektů 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0293/19  
Přerušení provozu mate řských škol v m ěsíci prosinci 2019 
  
Usnesení číslo: 1902/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přerušením provozu mateřských škol v měsíci prosinci 2019, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0294/19  
Souhlas s p řijetím daru pro Mate řskou školu Ostrava- Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 1903/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru v hodnotě 8 000 Kč do vlastnictví Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Adamusova 7, příspěvkové organizace, se sídlem Adamusova 7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 75029871, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0295/19  
Stanovení platu ředitel ům příspěvkových organizací základních a mate řských škol 
a ředitelce Kulturního za řízení Ostrava- Jih z řízených statutárním m ěstem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1904/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanoví 
  

s účinností od 01.01.2020 platové výměry ředitelům příspěvkových organizací základních 
a mateřských škol a ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih v souladu s nařízením vlády 
č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se “Zásadami 
pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního 
příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, 
Městským obvodem Ostrava-Jih” 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0296/19  
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava- Výškovice, Srbská 2, p říspěvkové 
organizace do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 1905/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, se sídlem 
Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778 do projektu v rámci dotačního 
programu MŠMT, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0297/19  
Převod sv ěřeného majetku 
  
Usnesení číslo: 1906/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s převodem svěřeného přebytečného majetku z Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 4, příspěvkové organizace, se sídlem Volgogradská 2613/4, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847 na 

- Mateřskou školu Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkovou organizaci, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863 v celkové částce 
185 661,81 Kč, dle předloženého návrhu 

- Mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855 v celkové částce 18 944 Kč, dle 
předloženého návrhu 

- Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci, 
se sídlem Volgogradská 2600/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328 v celkové částce 
52 122 Kč, dle předloženého návrhu 

- Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkovou organizaci, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751 v celkové částce 17 783 Kč, 
dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0298/19  
Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou 
návratné finan ční výpomoci Základní školy Ostrava- Dubina, Františka Formana 45, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1907/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 
45, příspěvkové organizace, se sídlem F. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina, 
IČO 70944661, do projektu “Vybudování učebny dílen a robotiky v rámci 91. výzvy IROP 

  
2) souhlasí 
  

s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele formou návratné finanční výpomoci v roce 
2021 v celkové částce cca 1,8 mil. Kč a spolufinancováním z rozpočtu zřizovatele v celkové 
částce cca 200 tis. Kč 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0299/19  
Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření 
  
Usnesení číslo: 1908/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

- 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 
v celkové hodnotě 326 651,60 Kč, dle důvodové zprávy 

- Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizaci se sídlem F. Formana 
251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821 v celkové hodnotě 796 692,51 Kč, dle důvodové 
zprávy 

- Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863 v celkové hodnotě 
545 236,15 Kč, dle důvodové zprávy 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci 
se sídlem B. Dvorského 1, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70978352 v celkové hodnotě 
8 439,75 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0300/19  
Souhlas s darováním hmotného majetku - dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí 
účelové dotace 
  
Usnesení číslo: 1909/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih: 
1. souhlasit s darováním hmotného majetku spolkem Salesiánský dům dětí a mládeže SHM Klub 
Ostrava-Zábřeh, z. s., se sídlem Maničky 61/1, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 69610574 spolku 
SHM Klub Ostrava - Jih, z. s., se sídlem Pepřicova 476/22, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, 
IČO: 07978391 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
2. rozhodnout o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0301/19  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1910/RMOb-JIH/1822/33 

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 dodávku služeb v rámci zajištění 
školy v přírodě pro žáky základní školy v předpokládané výši 960 000 Kč včetně 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: 30.04.2020
 ředitelka školy 

 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0299/19  
Žádost o prominutí poplatku z prodlení P. K. 
  
Usnesení číslo: 1911/RMOb-JIH/1822/33 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih prominout XXXXX XXXX, nar. XXXXXX , 
bytem XXXXXXXXXX , Šestajovice, poplatek z prodlení ve výši 90 % z částky 72 930 Kč, 
tj. 65 637 Kč, za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. XX
na ul. Čujkovova XXXXXX, Ostrava-XXXXXX, a to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající 
neprominutou část dluhu ve výši 7 293 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0307/19  
Odpisy pohledávek po zem řelých 
  
Usnesení číslo: 1912/RMOb-JIH/1822/33 

OBH 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

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

1. XXXXX XX, bytem Mňukova XXXXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 24 246 Kč 
2. XXXX XXX, bytem Svornosti XXXXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 29 589 Kč 
3. XXXXXXX, bytem Mňukova XXXXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 20 580 Kč 
4. XXXXXX, bytem Fr. Formana XXXXXX, O.-Dubina, dluh ve výši 26 166 Kč 
5. XXXXXX, bytem P. Lumumby XXXXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 47 949 Kč 
6. XXXXXXXX, bytem Oráčova XXXXXX, O.-Hrabůvka, dluh ve výši 22 558 Kč 
7. XXXXX, bytem Čujkovova XXXXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 46 605 Kč 

dle důvodové zprávy 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0308/19  
Započtení vynaložených náklad ů za provedené stavební práce nájemci prostor 
sloužících podnikání v objektu Horní 1492/55, Ostra va-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1913/RMOb-JIH/1822/33 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

započítat v nájemném skutečně vynaložené náklady na provedení stavebních prací v pronajatých 
prostorách v objektu č.p. 1492, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. 
č. st. 1800/9, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka, realizovaných nájemcem Chronos hodiny - klenoty s.r.o., IČO 27792595, 
se sídlem Blodkova 143/24, 709 00 Ostrava-Hulváky, v rozsahu předloženého materiálu, 
v celkové výši 12 380 Kč v nájemném, dle důvodové zprávy   
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0309/19  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením za smluvní nájemné 
  
Usnesení číslo: 1914/RMOb-JIH/1822/33 

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) Jubilejní 386/29, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 1 - XXXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

b) Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice, 0+1, standard, č. b. 73 - XXXXXX XXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

c) Vlasty Vlasákové 963/17, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 12 - XXXX XXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX  

d) Bedřicha Václavka 1018/1, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 18 - XXXXXX 
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX  

e) Bedřicha Václavka 1019/3, Ostrava-Bělský Les, 1+4, standard, č. b. 2 - XXXXXXXX 
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX 

f) Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 28 - XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX 

g) Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 49 - XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX  

h) Průkopnická 2123/3, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 5 - XXXXXXXX XXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 

i) Svornosti 2284/53, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 10 - XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 

j) Patrice Lumumby 2343/16, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 11 - XXXXX XXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

k) Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 36 - XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 

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

2. nevybrat uchazeče na pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné a záměr na 
pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy 
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a) Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 25 

b) Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 15 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0311/19  
Zveřejnění záměrů na pronájem prostor ů sloužících podnikání v objektu 
na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1915/RMOb-JIH/1822/33 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  zveřejnit záměry na pronájem prostorů sloužících podnikání v II. NP objektu č.p. 1492, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného ke správě městskému obvodu Ostrava-Jih, 
který je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka na ul. Horní 
1492/ 55, Ostrava-Hrabůvka (dále jen “objekt”), 

a) o výměře 149,09 m² (dále jen “prostor”), s minimální výší nájemného 2000 Kč/m²/rok, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, bez určení účelu užívání, 

b) o výměře 64,77 m² (dále jen “prostor”), s minimální výší nájemného 2000 Kč/m²/rok, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, bez určení účelu užívání, 

za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 
a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány 
činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti 
s erotickým podtextem a zastavárenská činnost (poskytování úvěrů oproti zástavě a případný 
následný prodej zastavené věci) 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0313/19  
Odpisy nedobytných pohledávek 
  
Usnesení číslo: 1916/RMOb-JIH/1822/33 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

odepsat nedobytné pohledávky vzniklé z titulu užívání ubytovacích místností v domovním 
fondu, dle důvodové zprávy: 

1. XXXX XXXXX, nar. XXXXX bytem Horní XXXXX, O.-Hrabůvka, dluh v celkové 
výši 3 200 Kč za ubytovací místnost č. XX na ul. Hasičská XXX, Ostrava-Hrabůvka 
  
2. XXXXX XXXXX, nar. XXXXX, bytem Gurťjevova XXX, O.-Zábřeh, dluh v celkové 
výši 10 196,34 Kč za ubytovací místnost č. XXX na ul. Pavlovova XXXX, Ostrava-Zábřeh
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0314/19  
Uvoln ění pozastávek 
  
Usnesení číslo: 1917/RMOb-JIH/1822/33 

OBH/Ho 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o uvolnění pozastávky ze smlouvy o dílo ag.č. S/0484/2018/OBH ze dne 14.05.2018 ve výši 

2 950 Kč a pozastávky ze smlouvy o dílo ag.č. S/0493/2018/OBH ze dne 14.05.2018 ve výši 
3 200 Kč, Lence Jerakasové, IČO 63307111, se sídlem Záhumenní 2226/82, 708 00 
Ostrava-Poruba, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0315/19  
Převod majetku k hospoda ření 
  
Usnesení číslo: 1918/RMOb-JIH/1822/33 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o předání majetku statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih, odboru bytového 
a ostatního hospodářství příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace, IČO 08238359, se sídlem Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, v celkové 
výši 14 842 Kč, s účinností od 01.01.2020, dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0317/19  
Uzavření dodatku k pachtovní smlouv ě na pacht prostoru na ulici Horní 287/81, 
O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 1919/RMOb-JIH/1822/33 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 107/19/OBH ze dne 10.07.2019, na pacht 
prostoru Sportovního centra Dubina v objektu č. p. 287, který je součástí pozemku p.č. 71/142 
v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Horní 287/81, Ostrava-Dubina, s pachtýřem 
1. SC Vítkovice z. s., IČO 26588005, se sídlem Řecká 1473/1, Ostrava-Poruba, a to z důvodu 
změny způsobu úhrady nákladů na služby spojené s užíváním prostoru, 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.) 

SOC/RMOb/0053/19 
Návrh na poskytnutí ve řejné finan ční podpory - ú čelových dotací v oblasti sociální 
péče pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 1920/RMOb-JIH/1822/33 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory 
- účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2020 ze schváleného rozpočtu statutárního 
města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2020 dle přílohy č. 1 materiálu. Dotace 
budou poskytnuty pouze za podmínky, že: 

- příjemce doloží ve stanoveném termínu do 15.12.2019 správné vyúčtování dotace poskytnuté 
městským obvodem Ostrava-Jih na rok 2019 

- příjemce bude mít vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. 
pronájmy) 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory 
- účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2020 ze schváleného rozpočtu statutárního 
města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2020 dle přílohy č. 2 materiálu. Dotace 
budou poskytnuty pouze za podmínky, že příjemce bude mít k 31.12.2019 vyrovnány veškeré 
závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. pronájmy) 

  
3) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace 

  
4) souhlasí 
  

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

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0060/19 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 1921/RMOb-JIH/1822/33 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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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 125, 0+1, I. kat., č. b. 9 

XXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0061/19 
Žádost o poskytnutí finan čního daru 
  
Usnesení číslo: 1922/RMOb-JIH/1822/33 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neposkytnout finanční dar Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 
Dolní Životice, IČO 71197052, na pokrytí části nákladů na sociální službu poskytovanou 
občanovi městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0062/19 
Žádost o dofinancování služby pro ob čana Vašeho m ěsta pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1923/RMOb-JIH/1822/33 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neposkytnout finanční dar Vila Vančurova, o.p.s., Vančurova 1214/5, 746 01 Opava, 
IČO 02250152, ve výši 36 000 Kč na dofinancování části chybějících prostředků na sociální 
službu poskytovanou občanovi městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0063/19 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 1924/RMOb-JIH/1822/33 

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 
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Horymírova 125, 0+1, I. kat., č. b. 7 

XXXXX XXXXXX  nar. XXXX, bytem XXXXXXXXX, XXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0064/19 
Převod majetku k hospoda ření 
  
Usnesení číslo: 1925/RMOb-JIH/1822/33 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o předání majetku Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Ostrava-Jih, odboru sociální 
péče příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, se sídlem 
Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359, v celkové výši 3 388 331,64 Kč, 
s účinností od 01.01.2020, dle předloženého návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0065/19 
Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, p říspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 1926/RMOb-JIH/1822/33 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu Přílohy č. 1 zřizovací listiny 
Centra sociálních služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359 s účinnosti od 01.01.2020, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0068/19  
Návrh na odpis majetku evidovaného na ú čtu 042 0000 a vy řazení majetku evidovaného 
na účtu 022 0700 
  
Usnesení číslo: 1927/RMOb-JIH/1822/33 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o odpisu nedokončeného hmotného majetku vedeného na účtu 042 000 a vyřazení dlouhodobého 
hmotného majetku vedeného na účtu 022 0700, dle předloženého materiálu a jeho příloh 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0069/19  
Ukon čení nájemních smluv uzav řených za ú čelem propagace formou tiskovin 
ve výv ěsních sk říňkách 
  
Usnesení číslo: 1928/RMOb-JIH/1822/33 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o podání výpovědí nájemních smluv uzavřených za účelem propagace formou tiskovin 
ve vývěsních skříňkách, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0395/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 1929/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru umístění sítě elektronických komunikací v rámci stavby 
pod názvem „Optické připojení - ZŠ Srbská - školní jídelna“ v předpokládané délce 10 bm 
v části pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha v  k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu 
dle situačního snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka -
společnost OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 740/4 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem uložení sítě elektronických 
komunikací v rámci stavby pod názvem „Optické připojení - ZŠ Srbská - školní jídelna“ 
v předpokládané délce 10 bm, ve prospěch společnosti OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem 
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, za úplatu ve výši stanovené znaleckým posudkem na 
ocenění  náhrady obvyklé v daném místě a čase za zřízení věcného břemene - služebnosti 
navýšenou o DPH v zákonné výši  

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

  
3) rozhodla 
  do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít s vlastníkem stavby sítě 

elektronických komunikací - společností OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 
1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0423/19  
Nabytí stavby v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 1930/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout nabýt stavbu bez čp/če občanská vybavenost, která 
stojí na pozemku p.č.st. 4784 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO: 69797111,  se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, 
do vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za kupní 
cenu ve výši 262 000 Kč a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu, 
odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0430/19  
Nabytí části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Provaznická 
  
Usnesení číslo: 1931/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout nabýt část pozemku p.p.č. 278/6 ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha, dle  geometrického plánu č. 1527-85/2019 oddělenou a nově 
označenou jako p.p.č. 278/24 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 147 m² v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Provaznická, od VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, IČO 26836025, 
se sídlem Hasičská 1003/49, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, do vlastnictví statutárního města 
Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za kupní cenu ve výši 107 000 Kč 
a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0433/19  
Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hus arova 
  
Usnesení číslo: 1932/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek parc.č. 263/11 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 31 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, do vlastnictví manželů 
XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX , 
za kupní cenu ve výši 5 060 Kč za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování 
znaleckého posudku ve výši 5 000 Kč a správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí 
v zákonné výši 
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vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy jako vlastníka kanalizační stoky, spočívající v právu mít umístěnou, provozovat 
a opravovat kanalizační stoku, a to v rozsahu celého pozemku parc.č. 263/11 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč 

uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 4 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0436/19  
Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Ven clíkova 
  
Usnesení číslo: 1933/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek parc.č. 715/262 ostatní plocha, zeleň o výměře 
36 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, do vlastnictví  XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX , za kupní cenu ve výši 11 460 Kč za podmínky, 
že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 5 000 Kč, správní 
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí v zákonné výši a úhradu za bezesmluvní užívání 
pozemku od 01.01.2018 do 31.01.2020 ve výši 3 378,- Kč  

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy jako vlastníka kanalizační stoky a vodovodního řadu, spočívající v povinnosti 
povinného strpět umístění, provozování a udržování kanalizační stoky a vodovodního řadu 
v rozsahu ochranného pásma, a to v rozsahu celého pozemku parc.č. 715/262 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč 

uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 4 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0456/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. St ředoškolská 
  
Usnesení číslo: 1935/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  s provedením stavebního záměru „Rekonstrukce trafostanice OS-9511, OS-9512 – NN rozvody, 

realizace kabelových přípojek NN“ spočívajícím v provedení kabelové přípojky NN 
v předpokládané délce 24 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná 
plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 
tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava je platný do 31.12.2021 
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2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 642/1 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská, za účelem umístění 
kabelové přípojky NN pod názvem stavby „Rekonstrukce trafostanice OS-9511, OS-9512 – NN 
rozvody, realizace kabelových přípojek NN“ pro Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, 
se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, za jednorázovou úplatu ve výši 
1 000 Kč + zákonná sazba DPH za kabelovou přípojku NN 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování  kabelové přípojky NN v části 
dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít s vlastníkem stavby 
-  Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0457/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Zde ňka Bára 
  
Usnesení číslo: 1936/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 100/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 8,5 m2

(chodník o výměře 6,4 m x 0,5 m a schodiště o výměře 3,5 m x 1,5 m), v k. ú. Dubina u Ostravy, 
za účelem užívání stávajícího přístupu k nebytovému prostoru v obytném domě na ul. Zdeňka 
Bára 113/2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0458/19  
Souhlas s p řenecháním užívání pronajatých pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Hulvácká 
  
Usnesení číslo: 1937/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přenecháním pozemku p.č.st. 6325 zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku p.p.č. 455/9 
ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih, užívaných na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti
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č. 2/a/042/120/97/Se ze dne 21.02.1997, ve znění dodatků, Rostislavem Stonišem, 
IČO 12475858, nar. XXXX , se sídlem Kapitolní 3142/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
pro společnost Rostislav Stoniš s.r.o., IČO 08490953 se sídlem Kapitolní 3142/15, Zábřeh, 
700 30 Ostrava 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0459/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1938/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 
  

usnesení č. 1537/RMOb-JIH/1822/26 ze dne 12. 9. 2019 

  
2) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – umístění vedení veřejné sítě elektronických komunikací 
v rámci stavby pod názvem “OMS PODA – Ostrava – Hrabůvka, 4. etapa” v předpokládané 
délce 6 196 bm v částech pozemků: 

• p. p. č. 215/13, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 223/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 225/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 225/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 225/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 225/5, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 225/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 225/7, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 225/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 225/11, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 225/12, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 225/13, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 226/11, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 226/12, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 234/2, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 234/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 234/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 236/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 236/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 241/2, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 241/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 241/6, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 241/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 241/9, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 241/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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• p. p. č. 241/36, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/5, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/6, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/8, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/10, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/11, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/13, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/15, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/17, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/19, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 243/21, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/23, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/24, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 243/25, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 245/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 245/5, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 245/6, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 245/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 245/9, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 245/10, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 245/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 246/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 251/7, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 258/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 258/12, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 258/13, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 258/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 261/15, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 261/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 270/4, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 270/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 270/6, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 270/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 270/24, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 288/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 302/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 797/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 797/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 945, ostatní plocha, zeleň, 
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v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas 
pro stavebníka – společnost PODA a.s., IČO: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, 
Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, je platný do 31.12.2023 

  
3) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků uvedených 
v bodě 2. tohoto usnesení, za účelem uložení vedení veřejné sítě elektronických komunikací 
v předpokládané délce 6 196 bm v rámci stavby pod názvem “OMS PODA – Ostrava –
Hrabůvka, 4. etapa” ve prospěch společnosti PODA a.s., IČO: 25816179, se sídlem 28. října 
1168/102, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, a to za úplatu ve výši 200 Kč + zákonná sazba 
DPH za každý i započatý běžný metr vedení veřejné sítě elektronických komunikací 
pod povrchem částí dotčených pozemků v k. ú. Hrabůvka 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, užívání a provozování vedení veřejné sítě elektronických 
komunikací, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
4) souhlasí 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností PODA a.s., IČO: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 
702 00  Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0461/19  
Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul . Charvátská 
  
Usnesení číslo: 1939/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc.č. 793/245 ostatní plocha, zeleň v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování 
plynárenského zařízení, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1188-355/2018, na dobu neurčitou 
za úplatu ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem jako oprávněným a XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX jako investorem stavby, trojstrannou smlouvu o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu  
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0462/19  
Návrh na výpov ěď smlouvy o nájmu nemovité v ěci – části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. J. Herolda 
  
Usnesení číslo: 1940/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypovědět Nájemní smlouvu č. 05760/2001/MJ ze dne 10.01.2001 ve znění dodatku, uzavřenou 
za účelem užívání přístupového schodiště k prodejně maso-uzeniny na části pozemku 
p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 27 m² v k. ú. Hrabůvka, ul. J. Herolda 2, panu 
Miroslavu Malyszkovi, IČO 471 74 901, se sídlem K.V.Raise 1078/5, 736 01 Havířov-Město, 
dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0464/19  
Změna hodnoty p ředaného nemovitého majetku p říspěvkovým organizacím, jejichž 
zřizovatelem je statutární m ěsto Ostrava, m ěstský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1941/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací 
listině, a to u těch příspěvkových organizací, u kterých došlo ke změně hodnoty nemovitého 
majetku: 

Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace se sídlem Srbská 450/2, 
Výškovice, 700 30 Ostrava, IČO 70631778 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace 
se sídlem Mitušova 1506/16, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 70631735 

Mateřská škola Ostrava – Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace se sídlem Františka 
Formana 251/13, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO 75029821 

Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace se sídlem 
Provaznická 831/64, Hrabůvka, 700 30  Ostrava, IČO 70978310 

Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace se sídlem 
Adamusova 1041/7, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 75029871 ve znění přílohy č. 2 tohoto 
materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0465/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem, pronájem částí pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Cholevova 
  
Usnesení číslo: 1942/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Změna užívání stavby na pozemku 
parc. č. st. 1912, k.ú. Hrabůvka“, v rámci jehož dojde k umístění stavby přístupového chodníku 
včetně bezbariérové rampy k objektu na částech pozemků p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o 
výměře 2,68 m² a p.p.č. 379/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37,39 m² v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Cholevova, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka Do Xuan Binh, IČO 669 28 486, se sídlem Hečkova 232/3, 
721 00 Ostrava-Svinov, je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 
  

pronajmout části pozemků p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 2,68 m² a p.p.č. 379/5 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37,39 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Cholevova, tj. části 
pozemků o celkové výměře 40,07 m², Do Xuan Binh, IČO 669 28 486, se sídlem Hečkova 232/3, 
721 00 Ostrava-Svinov, za účelem umístění přístupového chodníku včetně bezbariérové rampy 
k objektu a užívání pozemku pod chodníkem a rampou, s výší nájemného 100 Kč/m²/rok, tj. 
za celkové roční nájemné 4 007 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0468/19  
Stanovisko k darování pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. St ředoškolská 
  
Usnesení číslo: 1943/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

k usnesení č. 0560/RMOb-JIH/1822/12 
k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vydat souhlasné stanovisko k darování pozemků a 
částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, 
specifikovaných v usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0560/RMOb-JIH/1822/12 
ze dne 21.03.2019, které je přílohou č. 5 tohoto materiálu do vlastnictví Moravskoslezského 
kraje, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
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. 

Strana 37/59 
  

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0469/19  
Stanovisko k prodeji nesv ěřených částí pozemk ů v k.ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita 
ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 1944/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

souhlasné stanovisko k prodeji částí pozemků, a to: 

- část pozemku p.p.č. 1095/30 o předpokládané výměře 97 m2 

- část pozemku p.p.č. 1095/31 o předpokládané výměře 81 m2 

- část pozemku p.p.č. 1095/32 o předpokládané výměře 39 m2 

- část pozemku p.p.č. 1095/33 o předpokládané výměře 58 m2 

- část pozemku p.p.č. 1095/36 o předpokládané výměře 29 m2 

- část pozemku p.p.č. 1095/37 o předpokládané výměře 91 m2 

- část pozemku p.p.č. 1095/39 o předpokládané výměře   1 m2 

- část pozemku p.p.č. 1095/42 o předpokládané výměře 20 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, Dopravnímu podniku Ostrava a.s., IČO 619 74 757, se sídlem 
Poděbradova  494/2, Ostrava-Moravská Ostrava, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0470/19  
Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – P ři Hůře 
  
Usnesení číslo: 1945/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 6293 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m² v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, lokalita – Při Hůře, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky XXXX   
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, s výší nájemnéh o 11 Kč/m²/rok, 
tj. za celkovou částku 132 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0471/19  
Návrh na uzav ření Dodatku č. 2 k nájemní smlouv ě 
  
Usnesení číslo: 1946/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

uzavřít s XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX , Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/173/12/Dzi ze dne 23.04.2012, 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu. 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0472/19  
Návrh na odejmutí sv ěřeného pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. U Haldy 
  
Usnesení číslo: 1947/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) žádá 
  

Zastupitelstvo města Ostravy o odejmutí pozemku p.p.č. 119/8 ostatní plocha, dráha o výměře 
27 m² v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy, ze svěření městskému obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové 
zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0475/19  
Prodej části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Václava Koša ře 
  
Usnesení číslo: 1948/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu prodat část pozemku parc.č. 73/49 ostatní plocha, manipulační 
plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 464-94/2019 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 73/70 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 161 m2, k. ú. Dubina u Ostravy, 
do podílového spoluvlastnictví takto: 

- podíl o velikosti 1/2 do společného jmění manželů XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 

- podíl o velikosti 1/2 do společného jmění manželů XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 

za kupní cenu ve výši 113 000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování 
znaleckého posudku ve výši 2 000 Kč, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí 
v zákonné výši a úhradu za bezesmluvní užívání pozemku od 01.02.2017 do 31.01.2020 ve výši 
33 810 Kč 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy, jako vlastníka vodovodního řadu, spočívající v právu mít umístěn, provozovat 
a opravovat vodovodní řad umístěný v části pozemku parc.č. 73/70 ostatní plocha, manipulační 
plocha v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem 
č. 500-355/2019, na dobu neurčitou za úplatu 100 Kč 
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uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 4 
tohoto materiálu 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0476/19  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1949/RMOb-JIH/1822/33 

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. 2613, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

2. pozemek p.č.st. 3611, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0477/19  
Pronájem částí pozemk ů, v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Jandova, Za Školou a Svazácká  
  
Usnesení číslo: 1950/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

a) s provedením stavebního záměru spočívajícím v umístění jednoho kolmého parkovacího stání 
o výměře 14 m²  na částech pozemků p.p.č. 287/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
7 m2 a p.p.č. 1032/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Jandova,  v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX je platný do 31.12.2021 

b) s provedením stavebního záměru spočívajícím v umístění jednoho kolmého parkovacího stání 
o výměře 12,40 m²  na částech pozemků p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2

a p.p.č. 1428 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5,40 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Za Školou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX  je platný 
do 31.12.2021 

c) s provedením stavebního záměru spočívajícím v umístění jednoho kolmého parkovacího stání 
o výměře 11,20 m² na částech pozemků p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2

a p.p.č. 1428 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7,20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Za Školou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X je platný 
do 31.12.2021 
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d) s provedením stavebního záměru spočívajícím v umístění jednoho kolmého parkovacího stání 
o výměře 13,75 m² na části pozemku p.p.č. 654/81 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Svazácká, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX X je platný 
do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 
  

a) pronajmout části pozemků p.p.č. 287/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2

a p.p.č. 1032/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Jandova, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání 
parkovacího stání pro osobní motorové vozidlo XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX 

b) pronajmout části pozemků p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 a p.p.č. 
1428 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5,40 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Za Školou, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání 
parkovacího stání pro osobní motorové vozidlo XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX 

c) pronajmout části pozemků p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2

a p.p.č. 1428 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7,20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Za Školou, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání 
parkovacího stání pro osobní motorové vozidlo XXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 

d) pronajmout část pozemku p.p.č. 654/81 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13,75 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění 
a užívání parkovacího stání pro osobní motorové vozidlo XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 

s ročním nájemným ve výši 45 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5 let, s tím, že po uplynutí této doby 
se změní doba pronájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní 
smlouvy ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0479/19  
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina u Ostravy
  
Usnesení číslo: 1951/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout: 

1. parkovací stání č. 14 v podzemním 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 
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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 

2. parkovací stání č. 22 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 
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/0480/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1952/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a. zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc.č. 1095, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, a parc.č. 1107, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového 
vedení NN 0,4 kV, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1171-504/2018, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 30 500 Kč + zákonná sazba DPH 
b. uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0481/19  
Změna smluv o nájmu pozemk ů pod garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita 
Rudná-Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 1953/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

1) rozhodla 
  

uzavřít se Stavebním bytovým družstvem Nová huť /zkratka SBD NH/, se sídlem Hýlova 26/40, 
Výškovice, 700 30 Ostrava, IČO 000 50 831, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti 
č. 7/014/157/11/Šim ze dne 11.05.2011, Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti 
č. 7/014/2021/08 ze dne 22.12.2008 a Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti 
č. 7/014/575/09 ze dne 10.08.2009 ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0482/19  
Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Píse čná a V Troskách 

OMJ 
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Usnesení číslo: 1954/RMOb-JIH/1822/33 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) pronajmout část pozemku p.p.č. 1060/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m² 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XX, 
za účelem užívání zahrady u domu, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 
341 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

b) pronajmout část pozemku p.p.č. 673/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m² 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX, 
za účelem užívání zahrady u domu, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 
308 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

c) pronajmout část pozemku p.p.č. 673/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m² 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX, za ú čelem užívání zahrady u domu, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, 
tj. za celkovou částku 319 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0483/19  
Záměr na pronájem garážového stání v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 1955/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout garážové stání č. 7 umístěné ve stavbě bez čp/če, garáž, která je součástí 
pozemku parc.č. 793/354, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Výškovická, za účelem užívání garážového 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/0484/19  
Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Vencl íkova 
  
Usnesení číslo: 1956/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku parc.č. 715/338 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5,0 m2 v 
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k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrady, XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX XXX 
XXXXXXX XXXXXX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným 
ve výši 11 Kč/m2, tj. 55 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0485/19  
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: 1957/RMOb-JIH/1822/33 

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. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 1078/4 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
Hasičská, 

2. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 3759 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
U Výtopny, 

3. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 4718 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
Starobělská 

  
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0286/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 99.19 
„Dodání nástaveb a náv ěsů pro pracovní stroje“ 
  
Usnesení číslo: 1958/RMOb-JIH/1822/33 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 99.19 
„Dodání nástaveb a návěsů pro pracovní stroje“ 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 

  
2) jmenuje 
  

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
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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 99.19 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/0289/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 119.19 
„Vým ěna plynových nebo kombinovaných sporák ů v bytových domech v majetku SMO 
svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1959/RMOb-JIH/1822/33 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 119.19 
„Výměna plynových nebo kombinovaných sporáků 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 
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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 dodávky VZ 119.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.01.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0291/19 
Rozhodnutí Ú řadu pro ochranu hospodá řské sout ěže v řízení o rozkladu 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 03.19 
„Vývoz, vy čišt ění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných písk ovištích, 
svěřených do správy m ěstského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 
  
Usnesení číslo: 1960/RMOb-JIH/1822/33 

OVZ 

k usnesení č. 1578/RMOb-JIH/1822/27 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
Č.j.: ÚOHS-R0159/2019/VZ-30589/2019/321/ZSř ze dne 11.11.2019 u podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 03.19 „Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny 
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ve vybraných pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 
2019-2020“ 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0292/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 105.19 
„Vým ěna podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 1961/RMOb-JIH/1822/33 

OVZ 

k usnesení č. 1796/RMOb-JIH/1822/31 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

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 105.19 „Výměna podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 
Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem PAPAYA stavební s.r.o., 
Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 08502714, za nabídkovou cenu 550 404,60 Kč 
bez DPH za celé plnění předmětu díla a s lhůtou realizace 80 kalendářních dnů od zahájení 
realizace díla 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 105.19 
„Výměna podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 10.12.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 105.19 
„Výměna podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0293/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 108.19 
„Dodávka kancelá řského nábytku v roce 2020-2021” 
  
Usnesení číslo: 1962/RMOb-JIH/1822/33 

OVZ 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 108.19 
„Dodávka kancelářského nábytku v roce 2020-2021” 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 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Mgr. Taťána Frajs, odbor hospodářské správy 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Ing. Iva Halamíčková, odbor hospodářské správy 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Mgr. Taťána Frajs, odbor hospodářské správy 

 

- náhradníci členů 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 108.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové kupní 
smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 14.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

 
OVZ/RMOb/0294/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 115.19 
„Dodávka sedacího nábytku v roce 2020-2021” 
  
Usnesení číslo: 1963/RMOb-JIH/1822/33 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 115.19 
„Dodávka sedacího nábytku v roce 2020-2021” 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 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Mgr. Taťána Frajs, odbor hospodářské správy 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Ing. Iva Halamíčková, odbor hospodářské správy 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Mgr. Taťána Frajs, odbor hospodářské správy 

- náhradníci členů 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
 
3) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
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rozsahu VZ 115.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové kupní 
smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 14.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0295/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
116.19 „Hydroizolace MŠ Šponarova” 
  
Usnesení číslo: 1964/RMOb-JIH/1822/33 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 116.19 
„Hydroizolace MŠ Šponarova” 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 

  
2) jmenuje 
  

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

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

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
3. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 116.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 10.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0296/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
121.19 „Provád ění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 1965/RMOb-JIH/1822/33 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 121.19 
„Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih“ 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 

2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek 
- 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 
- 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 
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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 VZ 121.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.01.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0297/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 120.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Parkovišt ě u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostrav ě-Zábřehu“ 
  
Usnesení číslo: 1966/RMOb-JIH/1822/33 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 120.19 Zpracování projektové dokumentace 
na „Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu“ 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. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta 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 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 120.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.01.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0298/19 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 
98.19 „Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 1967/RMOb-JIH/1822/33 

OVZ 

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 

  
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.) 
INV/RMOb/0072/19 
Dodatek č. 1 na VZ 79.19 Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 2 3, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1968/RMOb-JIH/1822/33 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0885/2019/INV ze dne 23.09.2019 
se zhotovitelem FENBAU s.r.o., Gajdošova 59, 702 00 Ostrava, IČO: 25815458 na realizaci 
VZ 79.19 na stavbu „Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka” v důsledku 
skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu 
dodatečných a neprováděných prací. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje 
položkový rozpočet na tuto zakázku, se snižuje konečná cena díla 4 858 301,34 Kč bez DPH 
na tuto zakázku o částku 14 672,78 Kč bez DPH na částku 4 843 628,56 Kč bez DPH 
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2) 

 
ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0885/2019/INV na realizaci VZ 79.19 na stavbu „Zateplení 
objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 12.12.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0073/19 
Náměstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor Hrab ůvka - Dodatek č. 4 
  
Usnesení číslo: 1969/RMOb-JIH/1822/33 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 4 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 zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 
439 942,72 Kč bez DPH na částku 77 818 292,15 Kč bez DPH (částka včetně DPH 
94 160 133,50 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 2 týdny na 40 týdnů 

  
3) rozhodla 
  

o tom, že z důvodu změny dodávky vybavení interiéru SO.06 Infocentrum bude zařízení předáno 
objednateli v termínu do 29.2.2020 

  
4) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 4 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 
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(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0074/19 
VZ 39.19 Zateplení p ůdy, vým ěna st řešní krytiny bytového domu ul.Zlepšovatel ů 42, 44, 
46, 48, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 1970/RMOb-JIH/1822/33 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k SOD agendové číslo S/0711/2019/INV ze dne 30.07.2019 
se zhotovitelem H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO 25835661 na akci VZ 39.19 
Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu  ul. Zlepšovatelů 42, 44, 46, 48, 
Ostrava-Hrabůvka.  Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet 
na tuto zakázku, se zvyšuje cena  o 211 257,12 Kč bez DPH na částku  3 620 257,12 Kč 
bez DPH a současně se prodlužuje termín provedení díla o 6 kalendářních dnů 
na 76 kalendářních dnů 

2) ukládá 
  

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

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

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0075/19 
Sáňkovací kopec, plocha mezi ulicemi P. Lumumby a Kosm onaut ů - dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 1971/RMOb-JIH/1822/33 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0944/2019/INV ze dne 30.09.2019 
na veřejnou zakázku “Sáňkovací kopec, plocha mezi ulicemi P. Lumumby a Kosmonautů” 
se zhotovitelem KOMA Trade CZ - EU, s.r.o., č.p. 886, 739 94 Vendryně, IČO: 26863278. 
Dodatkem č. 1 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku 44 042,93 Kč bez DPH 
na  906 743,64 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace 
nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 1 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0076/19 
Odpis nedokon čené investice 
  
Usnesení číslo: 1972/RMOb-JIH/1822/33 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

odpis z účtu 042 0000 Nedokončené DHM INV v celkové výši 110 836 Kč dle důvodové zprávy

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s odpisem uvedeného majetku 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0047/19 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty - Bc. Martin Bedná ř, Ing. Otakar Šimík, Bc. Zden ěk 
Hűbner, MBA, Ing. Hana Tichánková 
  
Usnesení číslo: 1973/RMOb-JIH/1822/33 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty na Slovensko, které se účastnili 
- Bc. Martin Bednář 
- Ing. Otakar Šimík 
- Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 
- Ing. Hana Tichánková 
dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0071/19  
Návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci 
  
Usnesení číslo: 1974/RMOb-JIH/1822/33 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

v souladu se Zásadami pro evidenci majetku, o vyřazení majetku  spravovaného odborem 
dopravy a komunálních služeb z účetní evidence v celkové výši 2 135 936,00 Kč dle důvodové 
zprávy a příloh předmětného materiálu 
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a) DDHM do  3 000 Kč                            1 370 093,80 Kč 

b) DDHM od  3 000 Kč  do  40 000 Kč          765 842,20 Kč 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0303/19  
Žádost o splátkový kalendá ř - B.K. 
  
Usnesení číslo: 1975/RMOb-JIH/1822/33 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

žádost XXXXX XXXXX, bytem V. Košaře XXXX, Ostrava-XXXX, který požádal o splátkový 
kalendář pro svého bratra XXXXX XX, nar. XXXX, bytem Čujkovova XXXX, 
Ostrava-XXXXX  úhradě dluhu v celkové výši 27 507,60 Kč formou pravidelných měsíčních 
splátek ve výši 500 Kč, a to po dobu 54 měsíců, poslední 55. splátka je stanovena ve výši 
507,60 Kč, dle důvodové zprávy 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih uzavřít dohodu o splátkách s XXXXXX
XXXXXX, nar. XXXXXX, bytem Čujkovova XXXXX, Ostrava-XXXX, k úhradě dluhu 
v celkové výši 27 507,60 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500 Kč, a to 
po dobu 54 měsíců, poslední 55. splátka je stanovena ve výši 507,60 Kč, dle důvodové zprávy  

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0321/19  
Dodatek č. 1 k SoD ,,Stavební práce v pavilónu S1- Z v objektu V Zálomu 1, 
Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 1976/RMOb-JIH/1822/33 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag.č. S/1012/2019/OBH ze dne 14.10.2019, 
na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Stavební práce v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, 
Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem JVAgro Morava s.r.o., IČO 26826411, se sídlem Meziříčská 
2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, kterým se mění cena díla z důvodu realizace dodatečných 
prací souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle Změnového listu č. 1 na cenu nejvýše 
přípustnou 619 799,79 Kč bez DPH dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.12.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0322/19  
Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava sociálního za řízení v budov ě A v objektu 
Volgogradská 32A, Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 1977/RMOb-JIH/1822/33 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag.č. S/0879/2019/OBH ze dne 26.08.2019 
na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Oprava sociálního zařízení v budově A v objektu 
Volgogradská 32A, Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem JVAgro Morava s.r.o., IČO 26826411, 
se sídlem Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, kterým se mění cena díla z důvodu 
méněprací a realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla v rozsahu 
dle Změnového listu č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 439 250,19 Kč bez DPH dle důvodové 
zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.12.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0492/19  
Stanovisko k prodeji, zám ěr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 1978/RMOb-JIH/1822/33 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat části 
pozemků 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o předpokládané výměře 2466 m2 a 1180 m2, 
parc.č. 740/49 ostatní plocha, ostatní komunikace o předpokládané výměře 1279 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému 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 58/59 
  

2) rozhodla 
  

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
1180 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem vybudování parkovacích stání, vstupu 
do stávající prodejny maloobchodní sítě HRUŠKA včetně odpočinkové zóny a výsadby nové 
zeleně 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0303/19  
Dodatek č. 1 - VZ 68.19 - Stavba „Oprava hydroizolace MŠ Zle pšovatel ů 27” 
  
Usnesení číslo: 1979/RMOb-JIH/1822/33 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. agendové S/0851/2019/OŠK ze dne 30.08.2019 
se zhotovitelem S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné, IČO 26830272 
na akci VZ 68.19 - Stavba „Oprava hydroilzolace MŠ Zlepšovatelů 27”. Na základě 
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje 
konečná cena o 243 131,35 Kč bez DPH na částku 2 061 174,75 Kč bez DPH 

 
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku 
č. 1 ke SoD 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 16.12.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0046/19 
Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu Ostrava- Jih, které 
se bude konat 12.12.2019 
  
Usnesení číslo: 1980/RMOb-JIH/1822/33 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s návrhem programu 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat dne 12.12.2019 od 13:00 hodin dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0076/19  
Návrh na odvolání ředitele p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava- Jih 
zřízené statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  

ODK 
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Usnesení číslo: 1981/RMOb -JIH/1822/33 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 
  

v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
a dle článku 7, odst. 8, písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 13/2014, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, podle § 73 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, z funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
Ing. Miroslava Janečku, narozeného dne XXXXXXXX 

  
2) jmenuje 
  v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a s Článkem 7, odst. 8, písm b) obecně závazné vyhlášky č. 13/2014 (Statut města 
Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků, podle § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, do funkce ředitele příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem 
Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, Ing. Jaroslava Plačka, narozeného XXXXXXX, 
trvale bytem XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX , a to na dobu určitou do doby 
jmenování nového ředitele uvedené příspěvkové organizace vzešlého z prvního výběrového 
řízení vyhlášeného po odvolání Ing. Miroslava Janečky z funkce ředitele příspěvkové 
organizace. 

 


