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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 05.12.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

1982/RMOb-JIH/1822/34 OFR/RMOb/01
20/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 55/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1983/RMOb-JIH/1822/34 TAJ/RMOb/002
1/19 

Odvolání ředitelky Kulturního zařízení Ostrava-Jih, 
příspěvkové organizace 

1984/RMOb-JIH/1822/34 OFR/RMOb/01
17/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 54/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1985/RMOb-JIH/1822/34 OFR/RMOb/01
18/19 

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

1986/RMOb-JIH/1822/34 OFR/RMOb/01
19/19 

Hodnocení kontrolní činnosti za rok 2019 a Plán 
veřejnosprávních kontrol na rok 2020 

1987/RMOb-JIH/1822/34 SOC/RMOb/00
66/19 

Vyčlenění nebytového prostoru na ul. Čujkovova 
1719/31, Ostrava-Zábřeh, ze správy odboru sociální 
péče do správy odboru bytového a ostatního 
hospodářství 

1988/RMOb-JIH/1822/34 OHS/RMOb/00
22/19 

Návrh na jmenování členů jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh pro rok 2020 

1989/RMOb-JIH/1822/34 OSR/RMOb/00
20/19 

Přijetí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení 
pro projekt Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, 
Zeleň Savarin 

1990/RMOb-JIH/1822/34 OSK/RMOb/03
02/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 
příspěvkových organizací 

1991/RMOb-JIH/1822/34 OSK/RMOb/03
05/19 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

1992/RMOb-JIH/1822/34 OSK/RMOb/03
06/19 

Převod svěřeného majetku 

1993/RMOb-JIH/1822/34 ODK/RMOb/00
72/19 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením 
dřeviny 

1994/RMOb-JIH/1822/34 OBH/RMOb/03
16/19 

Pronájem bytů zvláštního určení 

1995/RMOb-JIH/1822/34 OBH/RMOb/03
18/19 

Žádost o splátkový kalendář M. D. 

1996/RMOb-JIH/1822/34 OBH/RMOb/03
19/19 

Podání výpovědi z nájmu bytu 

1997/RMOb-JIH/1822/34 OMJ/RMOb/04
86/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na části pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ulice Mezicestí 

1998/RMOb-JIH/1822/34 OMJ/RMOb/04
87/19 

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

1999/RMOb-JIH/1822/34 OMJ/RMOb/04
78/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Bohumíra Četyny 
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2000/RMOb-JIH/1822/34 OMJ/RMOb/04
89/19 

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

2001/RMOb-JIH/1822/34 OMJ/RMOb/04
91/19 

Záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Mitušova 

2002/RMOb-JIH/1822/34 OMJ/RMOb/04
32/19 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská 

2003/RMOb-JIH/1822/34 OMJ/RMOb/00
62/19 

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

2004/RMOb-JIH/1822/34 OMJ/RMOb/04
95/19 

Pronájem garážového stání č. 5 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Výškovická 

2005/RMOb-JIH/1822/34 OMJ/RMOb/04
96/19 

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

2006/RMOb-JIH/1822/34 INV/RMOb/007
7/19 

VZ 39.19 Zateplení půdy, výměna střešní krytiny 
bytového domu ul. Zlepšovatelů 50,52,54,56, 
Ostrava-Hrabůvka 

2007/RMOb-JIH/1822/34 INV/RMOb/007
8/19 

VZ 39.19 Zateplení půdy, výměna střešní krytiny 
bytového domu ul. Zlepšovatelů 58,60,62,64, 
Ostrava-Hrabůvka 

2008/RMOb-JIH/1822/34 OVZ/RMOb/02
79/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 92.19 „Výměna 
umakartových bytových jader v bytovém domě 
Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh“ 

2009/RMOb-JIH/1822/34 OVZ/RMOb/02
99/19 

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

2010/RMOb-JIH/1822/34 OVZ/RMOb/03
00/19 

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

2011/RMOb-JIH/1822/34 OVZ/RMOb/03
01/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 124.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně, 
včetně pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská“ 

2012/RMOb-JIH/1822/34 OVZ/RMOb/03
03/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 127.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava rampy budovy 
školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15“ 

2013/RMOb-JIH/1822/34 OVZ/RMOb/03
04/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 123.19 „Výměna 
oken ZŠ V. Košaře 6” 

2014/RMOb-JIH/1822/34 OVZ/RMOb/03
02/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 125.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně 
vč. pořízení vybavení MŠ Lumumby 14“ 
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2015/RMOb-JIH/1822/34 ODK/RMOb/00
74/19 

Pronájem části vývěsní skříňky umístěné 
na veřejném pohřebišti na ul. U Studia 
v Ostravě-Zábřehu 

2016/RMOb-JIH/1822/34 ODK/RMOb/00
75/19 

Uzavření dodatků k nájemním smlouvám 
na pronájem části vývěsní skříňky umístěné 
na veřejném pohřebišti na ul. U Studia 
v Ostravě-Zábřehu 

2017/RMOb-JIH/1822/34 OVZ/RMOb/02
90/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 107.19 „Provádění 
elektroinstalačních prací v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih“ 

2018/RMOb-JIH/1822/34 OBH/RMOb/03
24/19 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zajištění ostrahy 
v domech s pečovatelskou službou na ulici 
Horymírova 121, 123 a 125, Ostrava-Zábřeh, 
VZ 48.16 

2019/RMOb-JIH/1822/34 SOC/RMOb/00
67/19 

Revokace usnesení RMOb 
č. 1923/RMOb-JIH/1822/33, ze dne 28.11.2019 

2020/RMOb-JIH/1822/34 OVZ/RMOb/03
05/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 128.19 „Výměna 
nákladních výtahů v MŠ Výškovická 120a, 
MŠ Volgogradská 4, MŠ P. Lumumby 25” 

2021/RMOb-JIH/1822/34 OSK/RMOb/03
07/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský 
Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 

2022/RMOb-JIH/1822/34 OSK/RMOb/03
08/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace 

2023/RMOb-JIH/1822/34 OSK/RMOb/03
09/19 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

2024/RMOb-JIH/1822/34 OVZ/RMOb/03
06/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 122.19 „Oprava 
stoupacího vedení v bytovém domě Čujkovova 32“ 

2025/RMOb-JIH/1822/34 OBH/RMOb/03
26/19 

Výpůjčka nebytového prostoru na ulicích 
Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce 

2026/RMOb-JIH/1822/34 OBH/RMOb/03
27/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ulici 
Čujkovova 1714/21, Ostrava-Zábřeh 

2027/RMOb-JIH/1822/34 OBH/RMOb/03
30/19 

Schválení zápočtu proinvestovaných nákladů 
do nájemného - 29.dubna 259/33, 
Ostrava-Výškovice 

2028/RMOb-JIH/1822/34 OMJ/RMOb/04
98/19 

Souhlas se stavebním záměrem, záměr na výpůjčku 
části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Lumírova 

2029/RMOb-JIH/1822/34 OMJ/RMOb/05
09/19 

Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

2030/RMOb-JIH/1822/34 ODK/RMOb/00
77/19 

Stanovení platu řediteli Technických služeb 
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 
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2031/RMOb-JIH/1822/34 INV/RMOb/007
9/19 

VZ 80.19 3 beachvolejbalová hřiště, 
Ostrava-Hrabůvka 

2032/RMOb-JIH/1822/34 INV/RMOb/008
0/19 

Dodatek č. 1 na VZ 57.19 Vybudování kanceláří 
a bufetu v 1 NP budovy B 

2033/RMOb-JIH/1822/34 TAJ/RMOb/002
0/19 

Zásady realizace participativního rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OSK/RMOb/03
04/19 

Odpis nedobytných pohledávek Základní škole 
a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 
1, příspěvkové organizaci 

 OMJ/RMOb/04
93/19 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Edisonova 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0120/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 55/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1982/RMOb-JIH/1822/34 

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 ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 45 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400330000000 o 45 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 664 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 6351 o 664 tis. Kč 

c) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400231000000 o 333 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 0400148000000 o 333 tis. Kč 

 2. 

- změnu závazného ukazatele dle bodu b) důvodové zprávy předloženého materiálu 

2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení  
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 12.12.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 (zn. předkl.) 

TAJ/RMOb/0021/19  
Odvolání ředitelky Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1983/RMOb-JIH/1822/34 

TAJ 

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 Kulturní zařízení Ostrava-Jih, 
příspěvková organizace, IČO 73184560, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, Hrabůvka, 700 30 
Ostrava, Ing. Renátu Valerii Nešporek, Ph.D., MBA, narozenou XXXXXXXXXXXXX 
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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 ředitelky příspěvkové organizace 
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 73184560, se sídlem Dr. Martínka 
1439/4, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, Mgr. Darinu Daňkovou, narozenou XXXXXXXXXX, 
bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX , a to s účinností od 6. 12. 2019 na 
dobu určitou do doby jmenování nového ředitele uvedené příspěvkové organizace vzešlého z 
prvního výběrového řízení vyhlášeného po odvolání Ing. Renáty Valerie Nešporek z funkce 
ředitele příspěvkové organizace 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0117/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 54/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1984/RMOb-JIH/1822/34 

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) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 3639, pol. 2322 o 6 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 6 tis. Kč 

b) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 612x o 202 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5164 o 56 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5164 o 258 tis. Kč 

c) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, UZ 103x33063 o 3 119 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG dle bodu c) důvodové 
zprávy předloženého materiálu o 3 119 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400057000000 o 110 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 513x, ORG 0400057000000 o 110 tis. Kč 

e) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400242000000 o 36 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400003000000 o 36 tis. Kč 
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f) 
- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216 o 30 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 30 tis. Kč 

 2. 

- změnu závazného ukazatele dle bodu a), b) důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 12.12.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0118/19 
Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, z řízené statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1985/RMOb-JIH/1822/34 

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 264 000 Kč dle bodu 1) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 13.12.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0119/19 
Hodnocení kontrolní činnosti za rok 2019 a Plán ve řejnosprávních kontrol na rok 2020  
  
Usnesení číslo: 1986/RMOb-JIH/1822/34 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 
  

hodnocení kontrolní činnosti za rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2020 dle upravené přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0066/19 
Vyčlenění nebytového prostoru na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava- Zábřeh, ze správy 
odboru sociální pé če do správy odboru bytového a ostatního hospodá řství 
  
Usnesení číslo: 1987/RMOb-JIH/1822/34 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vyčlenění nebytového prostoru č. 2 o celkové výměře 22,83 m2 v budově Rodinného centra, 
č.p. 1719, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 2184 v katastrálním území Zábřeh 
nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1719/31, Ostrava Zábřeh, ze správy odboru sociální péče, 
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih do správy odboru bytového a ostatního hospodářství, 
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0022/19 
Návrh na jmenování členů jednotky Sboru dobrovolných hasi čů Ostrava- Zábřeh 
pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 1988/RMOb-JIH/1822/34 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 
  

členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh pro rok 2020 dle přílohy č. 1 

  
 

  
(zn. předkl.) 
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OSR/RMOb/0020/19 
Přijetí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení pro projekt Regenerace sídlišt ě 
Hrabůvka - 2. etapa, Zele ň Savarin 
  
Usnesení číslo: 1989/RMOb-JIH/1822/34 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít Smlouvu č. 3908110117 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného 
prostranství na sídlišti, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem rozvoje bydlení, se sídlem Vinohradská 
1896/46, 120 00 Praha, IČO: 70856788, na financování projektu “Regenerace sídliště Hrabůvka 
- 2. etapa, Zeleň Savarin”, za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že udržitelnost akce 
bude 5 let od ukončení její realizace a po tuto dobu se nezmění způsob užívání regenerovaného 
prostranství dle článku III, odst. 3) Smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

2) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje zabezpečit všechny úkony potřebné k uzavření smlouvy dle bodu 
1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0302/19  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 1990/RMOb-JIH/1822/34 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2019 

- Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace, se sídlem 
A. Gavlase 12A, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029880, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace, 
se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, dle předložené 
důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 
Provaznická 64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, 
se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687, dle předložené 
důvodové zprávy 
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2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2019 

- Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace, se sídlem 
A. Gavlase 12A, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029880, a to zvýšením plánovaných nákladů 
na odpisy majetku ve výši 1  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace, 
se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, a to zvýšením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 4  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 
Provaznická 64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, a to zvýšením plánovaných nákladů 
na odpisy majetku ve výši 1  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, 
se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687, a to zvýšením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 1  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

  
 

  (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0305/19  
Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření 
  
Usnesení číslo: 1991/RMOb-JIH/1822/34 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Za Školou 1, příspěvkové organizaci se sídlem Za Školou 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 75029855 v celkové hodnotě 586 716,51 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0306/19  
Převod sv ěřeného majetku 
  
Usnesení číslo: 1992/RMOb-JIH/1822/34 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s převodem svěřeného přebytečného majetku ze Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace, se sídlem Volgogradská 2600/6B, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328 na 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 101 357 Kč, dle předloženého návrhu 
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(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0072/19  
Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řeviny 
  
Usnesení číslo: 1993/RMOb-JIH/1822/34 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s kácením 1 ks břízy bílé (Betula pendula) o obvodu kmene 94 cm rostoucí na pozemku 
p.č. 1005/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v rámci stavby s názvem “Oprava vodovodní přípojky 
pro dům ul. Dolní 76, Ostrava - Zábřeh” pro investora akce Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., 
dle předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0316/19  
Pronájem byt ů zvláštního ur čení 
  
Usnesení číslo: 1994/RMOb-JIH/1822/34 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

1. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 1 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
2. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 11 - XXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
3. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 28 - XXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
4. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 40 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 
5. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 55 - XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
6. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 69 - XXXX XXXXXXX XXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
7. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 79 - XXXXX XXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
8. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 88 - XXXXXXXX XXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
9. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 94 - XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0318/19  
Žádost o splátkový kalendá ř M. D. 
  
Usnesení číslo: 1995/RMOb-JIH/1822/34 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít s XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXX, bytem Dr. Šavrdy XXXX, Ostrava-XXX XXX, 
dohodu o splátkách dluhu za byt č. XX na ul. Dr. Šavrdy XXXXX, Ostrava-XXXXX, v celkové 
výši 17 389 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1 100 Kč, a to po dobu 
15 měsíců, poslední 16. splátka je stanovena ve výši 889 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0319/19  
Podání výpov ědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 1996/RMOb-JIH/1822/34 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 

XXXX XXXX , nar. XXXX XX, Bohumíra Četyny XXXX , Ostrava-Bělský Les, č. b. X 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0486/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ulice Mezicestí 
  
Usnesení číslo: 1997/RMOb-JIH/1822/34 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - umístění stavby podzemního kabelového vedení NN 
pod názvem „Ostrava-Hrabůvka 1803, NNk“, v předpokládané délce cca 10 bm pod povrchem 
části pozemku p.p.č. 282 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka společnost ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 282 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění podzemního 
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kabelového vedení NN v předpokládané délce cca 10 bm pod povrchem části dotčeného 
pozemku, v rámci stavby pod názvem „Ostrava-Hrabůvka 1803, NNk“, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemního 
kabelového vedení NN 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 
NN, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 
ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0487/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1998/RMOb-JIH/1822/34 

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 kanalizační přípojky, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1174-342/2018, 
na dobu neurčitou za úplatu ve výši 2 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít s manželi XXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXX  Ostrava, 
a XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX  Ostrava; manželi 
Ing. XXXXXXX XXXXXXX a Mgr. XXXXXX XXXXXXXXX XXXX o ba bytem 
XXXXXXXXXX XXX Ostrava; manželi XXXXX XXXXXXX a XXXXXX, oba bytem 
XXXXXXXXXX XXXXX  Ostrava; manželi Mgr. Ing. XXXXXX  XXXXX XXXXX 
a Mgr. XXXXXXX XXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXXXX XXXX  Ostrava, 
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0478/19  
Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra  Četyny 
  
Usnesení číslo: 1999/RMOb-JIH/1822/34 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru spočívajícím ve vybudování zpevněné plochy nového vstupu 
do objektu obchodního domu č.p. 3025 na části pozemku p.p.č. 121/1, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 19,80 m2, k. ú.  Dubina u Ostravy, v rámci stavby pod názvem „Stavební 
úpravy objektu na adrese Bohumíra Četyny 3025/15, Ostrava“, v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka  společnost Czech Investment Fund 
SICAV, a.s., IČO: 02789027, se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00  Praha 10, 
je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 
  

pronajmout Czech Investment Fund SICAV, a.s., IČO: 02789027, se sídlem Počernická 272/96, 
Malešice, 108 00  Praha 10, část pozemku parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
119 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny, za účelem vybudování nového vstupu 
do objektu obchodního domu č.p. 3025 a užívání pozemku pod novým vstupem včetně 
přilehlých travnatých ploch, s výší nájemného 100 Kč/m2/rok, tj. 11 900 Kč ročně, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto 
materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0489/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 2000/RMOb-JIH/1822/34 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh 2982/2, NNk“ spočívajícím v provedení 
zemního kabelového vedení NNk včetně 2 ks přípojkových skříní v předpokládané délce 25 bm 
pod povrchem části pozemku p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín -
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 je platný do 31.12.2021  

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 608/2 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního kabelového 
vedení NNk včetně 2 ks přípojkových skříní pod názvem stavby „Ostrava-Zábřeh 2982/2, NNk“ 
pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm 
zemního kabelového vedení NNk a za úplatu 2 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 2 ks 
přípojkových skříní. 



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 16/37 
  

 
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení 
NNk včetně 2 ks přípojkových skříní v části dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném 
geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít s vlastníkem stavby 
-  společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0491/19  
Záměr vyp ůjčit část pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mitušova 
  
Usnesení číslo: 2001/RMOb-JIH/1822/34 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru vypůjčit část pozemku p.p.č. 354/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 43,9 m² v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Mitušova, za účelem umístění zavěšených předsazených lodžií a užívání pozemku 
pod přístavbou zavěšených předsazených lodžií k bytovému domu č.p. 1074,1075 a 1076, který 
stojí na pozemku p.č.st. 1421 zastavěná plocha a nádvoří, v rozsahu dle snímku, který je přílohou 
č. 2 tohoto materiálu, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0432/19  
Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ž ižkovská 
  
Usnesení číslo: 2002/RMOb-JIH/1822/34 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc.č. 73/1 ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Dubina u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování 
kanalizační přípojky v rozsahu dle geometrického plánu č. 498-51/2019, na dobu neurčitou 
za úplatu ve výši 3 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít s XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXX, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto 
materiálu 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0062/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova 
  
Usnesení číslo: 2003/RMOb-JIH/1822/34 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru umístění sítě elektronických komunikací včetně 1 ks rozvodné 
skříně v rámci stavby pod názvem „SEK Ostrava - Lumírova“ v předpokládané délce 16 bm 
v částech pozemků parc.č. 793/169 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/285 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 UPC Česká republika, s.r.o., 
IČO: 00562262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, je platný do 31.12.2021

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 
793/169 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/285 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, za účelem uložení sítě elektronických komunikací včetně 1 ks rozvodné skříně 
v rámci stavby pod názvem „SEK Ostrava - Lumírova“ v předpokládané délce 16 bm, 
ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IČO: 00562262, se sídlem Praha 4 - Nusle, 
Závišova 502/5, PSČ 140 00, za úplatu ve výši 200 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý 
běžný metr sítě elektronických komunikací a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH 
za umístění 1 ks rozvodné skříně 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, užívání a provozování sítě elektronických komunikací 
včetně 1 ks rozvodné skříně v částech dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném 
geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2021 uzavřít s vlastníkem stavby sítě 
elektronických komunikací včetně 1 ks rozvodné skříně - společností UPC Česká republika, 
s.r.o., IČO: 00562262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 
tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0495/19  
Pronájem garážového stání č. 5 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 2004/RMOb-JIH/1822/34 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

pronajmout garážové stání č. 5 umístěné ve stavbě bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku 
parc.č. 793/353, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, 
ze účelem parkování osobního motorového vozidla, XXXX XX XXXX, bytem XXXXXXXX
XXXX, Ostrava-XXXX, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 
690 Kč včetně DPH měsíčně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
za podmínky, že XXXXX XXXXX uhradí před podpisem této smlouvy úplatu za prokazatelné 
bezesmluvní užívání předmětu nájmu od 08.12.2018 ve výši 690 Kč včetně DPH měsíčně 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0496/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2005/RMOb-JIH/1822/34 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 126/6, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 164, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 165, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc.č. 209, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 227/1, 
ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 288/1, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Dubina u Ostravy, 
spočívající v povinnosti trpět umístění, užívání a provozování sítě elektronických komunikací, 
v rozsahu dle geometrických plánů č. 497-160a/2019, č. 497-160b/2019, č. 497-160c/2019 
a č. 497-160d/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 35 537,19 Kč + zákonná sazba DPH 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0077/19 
VZ 39.19 Zateplení p ůdy, vým ěna st řešní krytiny bytového domu 
ul. Zlepšovatel ů 50,52,54,56, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 2006/RMOb-JIH/1822/34 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k SOD agendové číslo S/0712/2019/INV ze dne 31.07.2019 
se zhotovitelem INTOZA s.r.o.,Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava Hulváky, IČO 25873261 
na akci VZ 39.19 Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu  ul. Zlepšovatelů 50, 
52, 54, 56, , Ostrava-Hrabůvka.  Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje 
položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje cena  o 31 824,92 Kč bez DPH na částku 
3 540 462,92 Kč bez DPH 
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2) ukládá 
  

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

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

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0078/19 
VZ 39.19 Zateplení p ůdy, vým ěna st řešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatel ů 
58,60,62,64, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 2007/RMOb-JIH/1822/34 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k SOD agendové číslo S/0710/2019/INV ze dne 31.07.2019 
se zhotovitelem INTOZA s.r.o.,Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava Hulváky, IČO 25873261 
na akci VZ 39.19 Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu  ul. Zlepšovatelů 58, 
60, 62, 64, Ostrava-Hrabůvka.  Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje 
položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje cena  o 139 612,80 Kč bez DPH na částku 
3 598 450,80 Kč bez DPH 

  
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.) 
OVZ/RMOb/0279/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 92.19 
„Vým ěna umakartových bytových jader v bytovém dom ě Volgogradská 159, 
Ostrava-Záb řeh“ 
  
Usnesení číslo: 2008/RMOb-JIH/1822/34 

OVZ 

k usnesení č. 1550/RMOb-JIH/1822/26 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 
92.19 „Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, 
Ostrava-Zábřeh” o vyloučení účastníka: 
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- ERUPTIVA s.r.o., U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 04431201, a 
- HYDOR s.r.o., Fügnerova 778/23, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25818457, 
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě tohoto materiálu 

  
2) 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 92.19 „Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě 
Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 
OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba, IČO: 02117436, za nabídkovou cenu 
3 396 089,44 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení díla a s dobou 
nutnou pro vyklizení bytů 26 kalendářních dnů 

3) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 92.19 „Výměna umakartových bytových 
jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 13.12.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 
92.19 „Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, 
Ostrava-Zábřeh“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0299/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 114.19 
„Provád ění zámečnických a sklená řských prací v bytových domech v majetku SMO 
svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2009/RMOb-JIH/1822/34 

OVZ 

k usnesení č. 1855/RMOb-JIH/1822/32 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
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zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 114.19 „Provádění zámečnických a sklenářských prací v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření rámcové 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem TOKKRA Servis s.r.o., Václava Jiřikovského 150/5, 
700 30 Ostrava-Dubina, IČO: 29461022, za nabídkovou cenu 158 Kč bez DPH za 1 hod. práce 
s dobou trvání rámcové smlouvy o dílo od 01.01.2020 do 31.12.2021 nebo do vyčerpání 99,5 % 
z finančního limitu 5 900 000 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 114.19 
„Provádění zámečnických a sklenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 16.12.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce VZ 114.19 „Provádění zámečnických a sklenářských prací v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0300/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 117.19 
„Provád ění klempí řských prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2010/RMOb-JIH/1822/34 

OVZ 

k usnesení č. 1859/RMOb-JIH/1822/32 
  
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 117.19 „Provádění klempířských prací v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření rámcové smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem Dušanem Laryšem, Rudolfova 394/8, 724 00 Ostrava-Stará 
Bělá, IČO: 66945682, za nabídkovou cenu 150 Kč bez DPH za 1 hod. práce s dobou trvání 



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 22/37 
  

rámcové smlouvy o dílo od 01.01.2020 do 31.12.2021 nebo do vyčerpání 99,5 % z finančního 
limitu 3 000 000 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 117.19 
„Provádění klempířských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 16.12.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce VZ 117.19 „Provádění klempířských prací v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0301/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 124.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava školní kuchyn ě, včetně pořízení vybavení a VZT ZŠ 
Srbská“ 
  
Usnesení číslo: 2011/RMOb-JIH/1822/34 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 124.19 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava školní kuchyně, včetně pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská“ 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. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí investičního odboru 
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3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Mgr. Petr Sláma, odbor právní 
5. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 124.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0303/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 127.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonaut ů 15“ 
  
Usnesení číslo: 2012/RMOb-JIH/1822/34 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 127.19 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15“ 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. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí investičního odboru 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů 
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1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Mgr. Petr Sláma, odbor právní 
4. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
5. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 127.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0304/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) –
VZ 123.19 „Vým ěna oken ZŠ V. Koša ře 6” 
  
Usnesení číslo: 2013/RMOb-JIH/1822/34 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 
123.19  „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6” 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. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
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hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

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

3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 123.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 20.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0302/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 125.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava školní kuchyn ě vč. pořízení vybavení 
MŠ Lumumby 14“ 
  
Usnesení číslo: 2014/RMOb-JIH/1822/34 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 125.19 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ Lumumby 14“ 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. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí investičního odboru 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
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- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Mgr. Petr Sláma, odbor právní 
5. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 125.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0074/19  
Pronájem části výv ěsní sk říňky umíst ěné na ve řejném poh řebišti na ul. U Studia 
v Ostrav ě-Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 2015/RMOb-JIH/1822/34 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu části vývěsní skříňky umístěné na veřejném pohřebišti na ul. U Studia 
v Ostravě-Zábřehu a uzavření nájemních smluv se zájemci, dle předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0075/19  
Uzavření dodatk ů k nájemním smlouvám na pronájem části výv ěsní sk říňky umíst ěné 
na veřejném poh řebišti na ul. U Studia v Ostrav ě-Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 2016/RMOb-JIH/1822/34 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem části vývěsní skříňky umístěné 
na veřejném pohřebišti na ul. U Studia v Ostravě - Zábřehu s nájemci, dle předloženého 
materiálu a jeho příloh 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0290/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 107.19 
„Provád ění elektroinstala čních prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2017/RMOb-JIH/1822/34 

OVZ 

k usnesení č. 1797/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 u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 107.19 
„Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih“ o vyloučení účastníka: 
- Igora Bičanovského, Rynek 108, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, IČO: 12657409,
- Zdeňka Kellera, Radvanická 1274/213, 716 00 Ostrava - Radvanice, prov. Erbenova 342/83, 
703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 18491715 
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě tohoto materiálu 

  
2) 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 107.19 „Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření rámcové smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem Martinem Mokrošem, Holasova 1129/6, 700 30 Ostrava -
Hrabůvka, IČO: 73224448, za nabídkovou cenu 185 Kč bez DPH za 1 hod. práce s dobou trvání 
rámcové smlouvy o dílo od 01.01.2020 do 31.12.2020 nebo do vyčerpání 99,5 % z finančního 
limitu 5 900 000 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve 

  
3) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 107.19 
„Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 13.12.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 

4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu 
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na stavební práce VZ 107.19 „Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0324/19  
Dodatek č. 2 ke Smlouv ě na zajišt ění ostrahy v domech s pečovatelskou službou 
na ulici Horymírova 121, 123 a 125, Ostrava-Záb řeh, VZ 48.16 
  
Usnesení číslo: 2018/RMOb-JIH/1822/34 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě  agendové číslo S/0909/2016/SOC ze dne 31.08.2016 
na „Zajištění ostrahy v domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova 121, 123 a 125 
v Ostravě-Zábřehu“ s poskytovatelem FORCORP GROUP spol. s r.o., se sídlem Hodolanská 
413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČO: 27841031, z důvodu změny kontaktních osob 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 20.12.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0067/19 
Revokace usnesení RMOb č. 1923/RMOb-JIH/1822/33, ze dne 28.11.2019 
  
Usnesení číslo: 2019/RMOb-JIH/1822/34 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

usnesení ze dne 28.11.2019, č. usnesení 1923/RMOb-JIH/1822/33 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih 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 

  



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 29/37 
  

 
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0305/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
128.19 „Vým ěna nákladních výtah ů v MŠ Výškovická 120a, MŠ Volgogradská 4, 
MŠ P. Lumumby 25” 
  
Usnesení číslo: 2020/RMOb-JIH/1822/34 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 128.19 
„Výměna nákladních výtahů v MŠ Výškovická 120a, MŠ Volgogradská 4, MŠ P. Lumumby 25” 
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. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

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

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

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

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 128.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0307/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-B ělský Les, B. Dvorského 1, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2021/RMOb-JIH/1822/34 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizace, se sídlem B. Dvorského 1, 700 30 Ostrava-Bělský Les, 
IČO 70978352, v celkové hodnotě 121 692,30 Kč, dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jarmila Šnapková, T: 31.12.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0308/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Horymírova 100, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2022/RMOb-JIH/1822/34 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvkové organizace, se sídlem Horymírova 100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628, 
v celkové hodnotě 227 670 Kč, dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Renata Bůžková, T: 31.12.2019
 předseda likvidační komise 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0309/19  
Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření 
  
Usnesení číslo: 2023/RMOb-JIH/1822/34 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

- Základní škole  a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci 
se sídlem Volgogradská  2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328 v celkové hodnotě 
1 107 997 Kč, dle důvodové zprávy 

- Základní škole  a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci 
se sídlem Horymírova 100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628 v celkové hodnotě 
1 165 472 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-Bělský Les, IČO 70978352 v celkové hodnotě 
1 107 997 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0306/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) –
VZ 122.19 „Oprava stoupacího vedení v bytovém dom ě Čujkovova 32“ 
  
Usnesení číslo: 2024/RMOb-JIH/1822/34 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 122.19 
„Oprava stoupacího vedení v bytovém domě Čujkovova 32“ dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B 
části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami: 
- členové: 
1. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 122.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0326/19  
Výpůjčka nebytového prostoru na ulicích Odborá řská 677/72 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2025/RMOb-JIH/1822/34 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) o výpůjčce nebytového prostoru o celkové výměře 30,64 m² nacházejících se v 2. NP budovy 
č.p. 677, která je součástí pozemku p.č.st. 691/1 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Odborářská 
677/72, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem užívání jako 
zázemí pro činnost vypůjčitele 
b) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 099/19/OBH na výpůjčku uvedeného 
prostoru se společností Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, se sídlem 
Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359, v rozsahu předloženého návrhu, 
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: 31.12.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0327/19  
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ulici Čujkovova 1714/21, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 2026/RMOb-JIH/1822/34 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 102,56 m² v I. NP 
bytového domu č.p. 1714, který je součástí pozemku p.č.st. 2074 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
adresní místo Čujkovova 1714/21, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, Diecézní charitě ostravsko-opavské, 
se sídlem Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava, IČO 66181127, na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 460 Kč/m²/rok, s účelem užívání jako sociální 
poradna, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0330/19  
Schválení zápo čtu proinvestovaných náklad ů do nájemného - 29. dubna 259/33, 
Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 2027/RMOb-JIH/1822/34 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

započítat v nájemném skutečně vynaložené náklady na provedení stavebních prací spojených 
se změnou účelu užívání pronajatých prostor v objektu na ul. 29. dubna 259/33, 
Ostrava-Výškovice, které jsou součástí pozemku p.č. 1031 a 740/4 v k.ú. Výškovice u Ostravy, 
realizovaných nájemcem VONO SPORT s.r.o., IČO: 25838911, se sídlem 29. dubna 259/33, 
Ostrava-Výškovice, v celkové výši 475 000 Kč dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít se společností VONO SPORT s.r.o., IČO: 25838911, se sídlem 29.dubna 259/33, 
Ostrava-Výškovice, nájemní smlouvu v rozsahu dle předloženého návrhu ve znění přílohy č.6, 
dle důvodové zprávy 
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3) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zabezpečit plnění dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 20.01.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0498/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem, zám ěr na výp ůjčku části pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Lumírova 
  
Usnesení číslo: 2028/RMOb-JIH/1822/34 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Stavební úprava a zateplení objektu BD Lumírova 522/26, 
Ostrava“ spočívajícím v provedení stavebních úprav bytového domu čp. 522, který stojí 
na pozemku parc.č. 793/83 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rámci 
nichž bude provedena oprava schodiště a zpevněné plochy a umístění hlavního uzávěru plynu 
na pozemku parc.č. 793/285 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy, svěřeném 
městskému obvodu, v rozsahu dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
souhlas pro stavebníka “Společenství vlastníků Lumírova 522”, IČO: 25872214, se sídlem 
Ostrava-Výškovice, Lumírova 26/522, PSČ 700 30 je platný do 31.12.2021 

  
2) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku parc.č. 793/285 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
48 m2 (6,65 m x 7,2 m) v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání pozemku pod stávajícím 
vstupem (schodiště + zpevněná plocha) do bytového domu Lumírova 26/522 stojícím 
na pozemku parc.č. 793/83 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Výškovice u Ostravy, na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0509/19  
Návrh na ukon čení smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 2029/RMOb-JIH/1822/34 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít se společností SRSoft spol. s r.o., IČO 15818055, se sídlem Bezděkovská 30, 
Strakonice II, 386 01 Strakonice, Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti 
č. 2/a/014/1757/07/Ulr ze dne 31.10.2007, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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 (zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0077/19  
Stanovení platu řediteli Technických služeb Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2030/RMOb-JIH/1822/34 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanovuje 
  

plat řediteli Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s nařízením vlády ČR 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platového výměru 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0079/19 
VZ 80.19 3 beachvolejbalová h řišt ě, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 2031/RMOb-JIH/1822/34 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k SOD agendové číslo S/0948/2019/INV ze dne 30.09.2019 
se zhotovitelem RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, Předměstí, 
746 01 Opava, IČO 623 05 620 na akci VZ 80.19  3 beachvolejbalová hřiště, 
Ostrava-Hrabůvka.  Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet 
na tuto zakázku, se snižuje  cena o 118 250,29 Kč bez DPH na částku 2 546 256,96 Kč bez DPH.

  
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/0080/19 
Dodatek č. 1 na VZ 57.19 Vybudování kancelá ří a bufetu v 1 NP budovy B 
  
Usnesení číslo: 2032/RMOb-JIH/1822/34 

INV 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0709/2019/INV ze dne 29.07.2019 
se zhotovitelem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO: 26826411 na realizaci VZ 57.19 na stavbu „Vybudování kanceláří a bufetu v 1 NP budovy 
B” 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 zvyšuje konečná cena díla 2 858 449,00 Kč 
bez DPH na tuto zakázku o částku 566 747,68 Kč bez DPH na částku 3 425 196,68 Kč bez DPH

  
2) rozhodla 
  

o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín 
provedení díla o 18 kalendářních dnů na 108 kalendářních dnů. Z důvodu dodatečných a/nebo 
nových prací na venkovní části díla budovy  a z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
se termín provedení díla rozdělí na 2 samostatné části. 
1 část termínu realizace díla: termín provedení rekonstrukce interiérové části díla bude v délce 
108 kalendářních dnů 
2 část termínu realizace díla : termín provedení exteriérové části díla týkající se oprav terasy 
u vstupu do budovy B přes bufet  bude v délce 60 kalendářních dnů. Tato část bude zahájena 
v době, kdy to umožní klimatické podmínky. 
Vzhledem k rozdělení termínu na 2 části bude dílo převzaté do užívání po jednotlivých částech. 

  
3) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0709/2019/INV na realizaci VZ 57.19 na stavbu „Vybudování 
kanceláří a bufetu v 1 NP budovy B” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 18.12.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0020/19  
Zásady realizace participativního rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2033/RMOb-JIH/1822/34 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2020 
a Hodnocení procesu participativního rozpočtu za rok 2019, dle předloženého návrhu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu schválit Zásady realizace participativního rozpočtu městského 
obvodu Ostrava-Jih pro rok 2020 a vzít na vědomí  Hodnocení procesu participativního 
rozpočtu za rok 2019, dle předloženého návrhu 

  
 

 


