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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 09.01.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2071/RMOb-JIH/1822/35 OFR/RMOb/00
01/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 58/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

2072/RMOb-JIH/1822/35 OFR/RMOb/00
02/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2073/RMOb-JIH/1822/35 SOC/RMOb/00
71/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

2074/RMOb-JIH/1822/35 OSK/RMOb/00
01/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 

2075/RMOb-JIH/1822/35 OSK/RMOb/00
02/20 

Souhlas se zapojením do projektu “Podpora 
inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené 
lokality v Ostravě” 

2076/RMOb-JIH/1822/35 ODK/RMOb/00
79/19 

Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 
uzavřené za účelem zpracování Strategického plánu 
rozvoje systému zeleně pro městský obvod 
Ostrava-Jih „Zelené cesty JIHu“ 

2077/RMOb-JIH/1822/35 INV/RMOb/008
4/19 

Dohoda o ukončení smluvního vztahu na zpracování 
PD “Vybudování parkovacích stání na ul. 
Cholevova” 

2078/RMOb-JIH/1822/35 OBH/RMOb/03
37/19 

Zveřejnění záměru na pronájem garážových stání 
č. 4, 5 a 7 na ul. Fr. Formana 273/51 a garážového 
stání č. 9 na ul. Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina 

2079/RMOb-JIH/1822/35 OBH/RMOb/03
38/19 

Zrušení výběrového řízení na pronájem bytu 
za smluvní nájemné a zveřejnění nového záměru 
na pronájem bytu za smluvní nájemné 

2080/RMOb-JIH/1822/35 OBH/RMOb/03
39/19 

Pronájem jednotky č. 1714/2, jiný nebytový prostor, 
v bytovém domě na ul. Čujkovova 21, 
Ostrava-Zábřeh 

2081/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/04
99/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 1 

2082/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
00/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 3 

2083/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
01/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Souběžná 11 

2084/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
03/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Souběžná 13 

2085/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
04/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 8 

2086/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
06/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Souběžná 12 

2087/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
11/19 

Stanovisko k nabytí pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Horní 
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2088/RMOb-JIH/1822/35 

 
OMJ/RMOb/05
16/19 

 
Stanovisko k nabytí pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Moravská 

2089/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
15/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Výškovická 

2090/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/04
66/19 

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

2091/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/04
63/19 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená 

2092/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
17/19 

Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Svornosti 

2093/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
18/19 

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

2094/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/04
45/19 

Záměr na pronájem, záměr prodeje části pozemku 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Husarova 
x Proskovická 

2095/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
20/19 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Edisonova 

2096/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
05/19 

Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě 
ul. Krokova, k. ú. Zábřeh nad Odrou 

2097/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
22/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Provaznická 

2098/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
23/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
lokalita ul. Mitušova 

2099/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
24/19 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 

2100/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
25/19 

Pronájem garážového stání č. 7 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Výškovická 

2101/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
26/19 

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 

2102/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
30/19 

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím 
objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 

2103/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/05
21/19 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Pavlovova - Rudná 

2104/RMOb-JIH/1822/35 OVZ/RMOb/03
07/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby) - VZ 87.19 „Rajonové čištění místních 
komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava – 
Jih v roce 2020“ 

2105/RMOb-JIH/1822/35 OVZ/RMOb/03
08/19 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na dodávky) - VZ 100.19 „Dodávka 
1 kusu užitkového 5-timístného automobilu“ 

2106/RMOb-JIH/1822/35 OVZ/RMOb/03
09/19 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na dodávky) - VZ 99.19 „Dodání 
nástaveb a návěsů pro pracovní stroje“ 
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2107/RMOb-JIH/1822/35 OVZ/RMOb/03
10/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 118.19 
„Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště 
na p.p.č. 433/33, Hrabůvka“ 

2108/RMOb-JIH/1822/35 OVZ/RMOb/03
13/19 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na dodávky) - VZ 108.19 „Dodávka 
kancelářského nábytku v roce 2020-2021” 

2109/RMOb-JIH/1822/35 OVZ/RMOb/03
14/19 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce) - VZ 116.19 
„Hydroizolace MŠ Šponarova” 

2110/RMOb-JIH/1822/35 OVZ/RMOb/03
16/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 106.19 „Strukturovaná 
kabeláž ZŠ V. Košaře” 

2111/RMOb-JIH/1822/35 OVZ/RMOb/03
17/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na dodávky) - VZ 115.19 „Dodávka sedacího 
nábytku v roce 2020-2021” 

2112/RMOb-JIH/1822/35 OVZ/RMOb/02
61/19 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce zadané v DNS) - VZ 138.18 DNS 
„Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih“ 

2113/RMOb-JIH/1822/35 OVZ/RMOb/03
22/19 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané 
v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - 
Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních 
a jiných prací” 

2114/RMOb-JIH/1822/35 OVZ/RMOb/00
02/20 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 100.19 „Dodávka 1 kusu 
užitkového 5-timístného automobilu“ 

2115/RMOb-JIH/1822/35 OVZ/RMOb/00
03/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby) - VZ 99.19 „Dodání nástaveb a návěsů 
pro pracovní stroje“ 

2116/RMOb-JIH/1822/35 OVZ/RMOb/03
21/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 113.19 „Ořezy a kácení dřevin 
v městském obvodě Ostrava – Jih v roce 2020“ 

2117/RMOb-JIH/1822/35 OMJ/RMOb/04
90/19 

Návrh na prominutí nájemného z nájemních smluv 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

2118/RMOb-JIH/1822/35 OBH/RMOb/03
29/19 

Poskytnutí slevy na nájemném z důvodu 
rekonstrukce náměstí Ostrava-Jih na ul. Horní 
1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

2119/RMOb-JIH/1822/35 OBH/RMOb/00
04/20 

Ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
v budově na ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka 
výpovědí 

2120/RMOb-JIH/1822/35 OHS/RMOb/00
01/20 

Návrh na udělení výjimky ze Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek a to v souvislosti s tvorbou 
a implementací software “e-přepážka” a uzavření 
smlouvy o dílo se společností VÍTKOVICE 
IT SOLUTIONS a.s. 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0001/20 
Návrh rozpočtového opatření č. 58/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 2071/RMOb-JIH/1822/35 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, kterým se: 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 326 o 71 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169, UZ 326, ORG 369 o 71 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169, ORG 369 o 71 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 71 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 16.01.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0002/20 
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2072/RMOb-JIH/1822/35 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, kterým se: 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6111, ORG 224 o 2 216 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 216 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 16.01.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0071/19 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
  
Usnesení číslo: 2073/RMOb-JIH/1822/35 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku 
spravovaného odborem sociální péče pod ORJ 10 v celkové výši 98 143,26 Kč: 

1. DDHM do 40 000 Kč                   48 119,76 Kč 

2. DDHM do 3 000 Kč                    50 023,50 Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0001/20 
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2074/RMOb-JIH/1822/35 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu odpisového plánu na rok 2019 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 

  
2) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvkové organizace, se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70944687, a to snížením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 1 tis. Kč, 
dle předložené důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0002/20 
Souhlas se zapojením do projektu “Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně 
vyloučené lokality v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 2075/RMOb-JIH/1822/35 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
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Volgogradská 6B, příspěvkové organizace, se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328 a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 
organizace, se sídlem Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847 do projektu 
“Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě” 

  
2) souhlasí 

  
s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Rodinným a komunitním centrem Chaloupka z.s., 
se sídlem Před Lanovkou 937/23, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO 26678497 a Základní školou 
a mateřskou školou Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328 a Mateřskou školou 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkovou organizací, se sídlem Volgogradská 2613/4,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0079/19 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené za účelem zpracování 
Strategického plánu rozvoje systému zeleně pro městský obvod Ostrava-Jih „Zelené 
cesty JIHu“ 
  
Usnesení číslo: 2076/RMOb-JIH/1822/35 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené za účelem zpracování Strategického plánu 
rozvoje systému zeleně pro městský obvod Ostrava-Jih “Zelené cesty JIHu” se zhotovitelem 
Ing. Pavlem Šimkem, IČ 13679129, Rybářská 401, 688 01, Uherský Brod, dle předloženého 
materiálu a jeho příloh 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0084/19 
Dohoda o ukončení smluvního vztahu na zpracování PD “Vybudování parkovacích 
stání na ul. Cholevova” 
  
Usnesení číslo: 2077/RMOb-JIH/1822/35 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu ke smlouvě o dílo agendové 
č. S/0185/2017/INV ze dne 27.02.2017 se zhotovitelem Ing. Davidem Klimšou, Prostřední 
Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice, IČO:05279917 na zpracování projektové dokumentace 
VZ 118.16 “Parkoviště ul. Cholevova, ul. F. Lýska” - dílčí část č. 1 “Vybudování parkovacích 
stání na ul. Cholevova, p.p.č. 371/1 a 379/5, k.ú. Hrabůvka a p.p.č. 284, k.ú. Dubina u Ostravy” 
v důsledku nových skutečností zjištěných při zpracování projektové dokumentace 
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2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dohody 
o ukončení smluvního vztahu ke smlouvě o dílo agendové č. S/0185/2017/INV na zpracování 
projektové dokumentace VZ 118.16 “Parkoviště ul. Cholevova, ul. F. Lýska” - dílčí část č. 1 
“Vybudování parkovacích stání na ul. Cholevova, p.p.č. 371/1 a 379/5, k.ú. Hrabůvka 
a p.p.č. 284, k.ú. Dubina u Ostravy” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 28.02.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0337/19 
Zveřejnění záměru na pronájem garážových stání č. 4, 5 a 7 na ul. Fr. Formana 273/51 
a garážového stání č. 9 na ul. Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 2078/RMOb-JIH/1822/35 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostorů - garážových stání - ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účelem užívání garážování motorového vozidla a s minimální 
výší měsíčního nájemného 1 000 Kč vč. DPH, a to: 
a) garážových stání č. 4, 5 a 7 v objektu k bydlení č.p. 273, který je součástí pozemku p.č. 71/118 
v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina, 
b) garážového stání č. 9 v objektu k bydlení č.p. 274, který je součástí pozemku p.č. 71/119 
v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0338/19 
Zrušení výběrového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné a zveřejnění nového 
záměru na pronájem bytu za smluvní nájemné 
  
Usnesení číslo: 2079/RMOb-JIH/1822/35 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 

  
výběrové řízení na pronájem bytu č. 3, ul. Václava Jiřikovského 171/35, Ostrava-Dubina 
za smluvní nájemné 

2) rozhodla 

  
nevybrat žádného ze zúčastněných uchazečů na pronájem bytu č. 3, ul. Václava Jiřikovského
171/35, Ostrava-Dubina výběrovým řízením za smluvní nájemné a zveřejnit nový záměr 
na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné v souladu s úpravou Přílohy č. 4 
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Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih účinnou od 01.01.2020, dle důvodové zprávy   

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0339/19 
Pronájem jednotky č. 1714/2, jiný nebytový prostor, v bytovém domě 
na ul. Čujkovova 21, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 2080/RMOb-JIH/1822/35 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout jednotku č. 1714/2, jiný nebytový prostor, o výměře 102,56 m², ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih,  v objektu 
č.p.1714, bytový dům, který je součástí pozemku p.č.st. 2074 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní 
místo Čujkovova 1714/21, Ostrava-Zábřeh, Diecézní charitě ostravsko-opavské, IČO 66181127, 
se sídlem Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem provozování sociální poradny, se stanovením 
nájemného ve výši 460 Kč/m²/rok, v rozsahu předloženého návrhu, a to do 15 dnů od doručení 
písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 28.02.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0499/19 
Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 1 
  
Usnesení číslo: 2081/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout pozemek p.č.st. 809/3 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 35 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 1, XXXX XXXXXX a XXXX XXXXX, oba XXXX XXXXX 
XXXXXXXXX  Ostrava-XXXXX, za účelem užívání pozemku jako zahrada, s výší 
nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 385 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

 
  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského 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 10/31 
  

 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0500/19 
Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 3 
  
Usnesení číslo: 2082/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout pozemek p.č.st. 810/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 18 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 3, XXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXX
Ostrava XXXXX, za účelem užívání pozemku jako zahrada, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, 
tj. za celkové roční nájemné 198 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0501/19 
Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 11 
  
Usnesení číslo: 2083/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout pozemek p.č.st. 814/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 31 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 11, XXXXXXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXX, XXXXX
Ostrava-XXXXXX, za účelem užívání pozemku jako zahrada, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, 
tj. za celkové roční nájemné 341 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0503/19 
Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 13 
  
Usnesení číslo: 2084/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout pozemek p.č.st. 815/4 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 35 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 13, XXXXXX XXXXXXX, bytem XXXXX XXXXX, XXXX
Ostrava-XXXXXX, za účelem užívání pozemku jako zahrada, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, 
tj. za celkové roční nájemné 385 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0504/19 
Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 8 
  
Usnesení číslo: 2085/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout pozemek p.č.st. 820/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 14 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 8, společnosti PROSPER REAL s.r.o., IČO 015 01 488, 
se sídlem Souběžná 840/8, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za účelem užívání pozemku jako zahrada, 
s výší nájemného 100 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 1 400 Kč, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0506/19 
Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 12 
  
Usnesení číslo: 2086/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout pozemek p.č.st. 818/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 13 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 12, Moravskoslezskému sdružení Církve adventistů sedmého 
dne, IČO 630 29 391, se sídlem Newtonova 725/14, Přívoz, 702 00 Ostrava, za účelem užívání 
pozemku jako zahrada, s výší nájemného 100 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 1 300 Kč, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 
tohoto materiálu 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0511/19 
Stanovisko k nabytí pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 2087/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k nabytí pozemku parc.č.  345/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
33 m2  v k. ú. Dubina u Ostravy do vlastnictví statutárního města Ostravy, od vlastníka pozemku 
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

  
2) nesouhlasí 

  
se svěřením pozemku do správy městského obvodu Ostrava-Jih z důvodu, že pozemek 
nenavazuje na žádný z pozemků svěřených městskému obvodu 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0516/19 
Stanovisko k nabytí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Moravská 
  
Usnesení číslo: 2088/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k nabytí nemovité věci – pozemku p.p.č. 958, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 82 m2, v k. ú. Hrabůvka, z vlastnictví společnosti Shell Czech 
Republic a.s., IČO: 15890554, se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00  Praha 4, 
do vlastnictví statutárního města Ostravy 

  
2) nesouhlasí 

  
se svěřením nemovité věci – pozemku p.p.č. 958, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
82 m2, v k. ú. Hrabůvka, do správy městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0515/19 
Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 2089/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 757/18 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 88,35 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění kontejneru ČSPHM 
(čerpací stanice pohonných hmot) a úkapové rampy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0466/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Edisonova 
  
Usnesení číslo: 2090/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění stavby podzemního kabelového vedení NN 
(přeložku nadzemní přípojky do podzemního kabelu) pod názvem „Ostrava, ul. Edisonova, 
NNv+NNk, úprava č. 1“, v předpokládané délce cca 1 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 
215/36 zahrada v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
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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 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 215/36 
zahrada v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN 
v předpokládané délce cca 1 bm pod povrchem části dotčeného pozemku, v rámci stavby pod 
názvem „Ostrava, ul. Edisonova, NNv+NNk, úprava č. 1“, 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 31.12.2022 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/0463/19 
Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená 
  
Usnesení číslo: 2091/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku p.p.č. 555/147 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování 
a provozování plynárenského zařízení, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3480-533/2018, 
na dobu neurčitou za úplatu ve výši 5 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 
Ústí nad Labem a XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, 
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0517/19 
Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti 
  
Usnesení číslo: 2092/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek 
p.č.st. 6662 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2, na kterém je umístěna stavba: Zábřeh, 
č.p. 3211, jiná stavba  a část pozemku p.p.č. 1237/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 3570-119/2019, který je přílohou č. 3 tohoto materiálu, 
nově označenou jako p.p.č. 1237/34 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, oba 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat 
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat výše uvedené pozemky 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0518/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Starobělská 
  
Usnesení číslo: 2093/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Ostrava - Zábřeh 4732 NNk“ spočívajícím v umístění 
zemního kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v pilíři v předpokládané délce 
14 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou 
č. 1 předkládaného materiálu 

  
2) rozhodla 

  
nezřídit věcné břemeno - služebnost dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 121/1 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního kabelového 
vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v pilíři pod názvem stavby „Ostrava - Zábřeh 4732 
NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0445/19 
Záměr na pronájem, záměr prodeje části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita 
ul. Husarova x Proskovická 
  
Usnesení číslo: 2094/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 793/102 ostatní plocha, zeleň o výměře 38 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou, v rozsahu dle přiloženého situačního snímku, který je přílohou č. 2 materiálu 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat část pozemku parc.č. 793/102 
ostatní plocha, zeleň o předpokládané výměře 38 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 2 materiálu, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady 
města Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0520/19 
Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 2095/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
usnesení č. 1529/RMOb-JIH/1822/26 ze dne 12.09.2019 

  
2) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru spočívajícím v provedení rekonstrukce vodovodního potrubí 
v ulici Edisonova v rámci stavby pod názvem „REKONSTRUKCE VODOVODU 
UL. EDISONOVA“ v částech pozemků p.p.č. 215/13, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 223/5, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/15, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 223/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/18, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 223/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.  Hrabůvka, v rozsahu 
dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu, pro stavebníka statutární město Ostrava, 
IČO: 00845451, se sídlem Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava, s tím, 
že budou dodrženy podmínky uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0505/19 
Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Krokova, k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2096/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
a) nepronajmout XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX část pozemku p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 102 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Krokova, za účelem užívání zahrádky č. 7 

b) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 102 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, za účelem užívání zahrádky č. 7 na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0522/19 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 
  
Usnesení číslo: 2097/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Provaznická, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0523/19 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Mitušova 
  
Usnesení číslo: 2098/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 354/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, lokalita ul. Mitušova, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0524/19 
Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2099/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku p.p.č. 1237/6 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování 
a udržování vodovodní a plynovodní přípojky, v rozsahu dle geometrických plánů 
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č. 3572-127/2019 (vodovodní přípojka) a č. 3488-106/2018 (plynovodní přípojka), na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 14 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností MK Nemovitosti, spol. s r.o., IČO 285 93 421, se sídlem Lešetínská 
701/47, Kunčice, 719 00 Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění 
přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0525/19 
Pronájem garážového stání č. 7 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 2100/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
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 parkování osobního motorového vozidla, XXXXX XXXXXX, bytem XXXXX XXX, 
Ostrava-XXXXXX, 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 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0526/19 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 
  
Usnesení číslo: 2101/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít s XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě 
č. 263/18/OMJ ze dne 13.12.2018, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0530/19 
Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2102/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout parkovací stání č. 40 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, 
stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy,
ul. Františka Formana 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 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0521/19 
Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná 
  
Usnesení číslo: 2103/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m² a p.p.č. 644/2 
ostatní plocha, dráha o výměře 110 m², výměra celkem 150 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Pavlovova-Rudná, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání částí pozemků jako zahrádky č. 41 XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, 
tj. za celkovou částku 1 650 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0307/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 87.19 „Rajonové 
čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava – Jih v roce 2020“ 
  
Usnesení číslo: 2104/RMOb-JIH/1822/35 

OVZ 

k usnesení č. 1795/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 služby VZ 87.19 „Rajonové čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území 
MOb Ostrava – Jih v roce 2020“ a o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem: 

- TOMDA EU, s.r.o., Havlíčkovo náměstí 781/10, 708 00 Ostrava, IČO: 28615948, 
za nabídkovou cenu 1 799 945,20 Kč bez DPH 

 a jako druhým v pořadí 

- VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 03921921, 
za nabídkovou cenu 1 844 094 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem 
na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 87.19 „Rajonové čištění místních 
komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava – Jih v roce 2020“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 20.01.2020
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 87.19 
„Rajonové čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava – Jih v roce 2020“

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 07.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0308/19 
Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) –
VZ 100.19 „Dodávka 1 kusu užitkového 5-timístného automobilu“ 
  
Usnesení číslo: 2105/RMOb-JIH/1822/35 

OVZ 

k usnesení č. 1869/RMOb-JIH/1822/32 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změn zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky VZ 100.19 „Dodávka 1 kusu užitkového 5-timístného automobilu“ 
dle přiložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty pro podání nabídek 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0309/19 
Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 99.19 
„Dodání nástaveb a návěsů pro pracovní stroje“ 
  
Usnesení číslo: 2106/RMOb-JIH/1822/35 

OVZ 

k usnesení č. 1958/RMOb-JIH/1822/33 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změn zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky VZ 99.19 „Dodání nástaveb a návěsů pro pracovní stroje“ 
dle přiložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty pro podání nabídek 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0310/19 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) –
VZ 118.19 „Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č. 433/33, Hrabůvka“ 
  
 

OVZ 
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Usnesení číslo: 2107/RMOb-JIH/1822/35 
k usnesení č. 1868/RMOb-JIH/1822/32 
  
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 118.19 „Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č. 
433/33, 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.) 
OVZ/RMOb/0313/19 
Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) –
VZ 108.19 „Dodávka kancelářského nábytku v roce 2020-2021” 
  
Usnesení číslo: 2108/RMOb-JIH/1822/35 

OVZ 

k usnesení č. 1962/RMOb-JIH/1822/33 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k uveřejněné 
zakázce malého rozsahu na dodávky VZ 108.19 „Dodávka kancelářského nábytku v roce 
2020-2021”  dle předložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty pro podání nabídek 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0314/19 
Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -
VZ 116.19 „Hydroizolace MŠ Šponarova” 
  
Usnesení číslo: 2109/RMOb-JIH/1822/35 

OVZ 

k usnesení č. 1964/RMOb-JIH/1822/33 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k uveřejněné 
zakázce malého rozsahu na stavební práce VZ 116.19 „Hydroizolace MŠ Šponarova” 
dle předložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty pro podání nabídek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0316/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 106.19 
„Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře” 
  
Usnesení číslo: 2110/RMOb-JIH/1822/35 

OVZ 

k usnesení č. 1856/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 106.19 „Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře” a o uzavření 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- PSWNET Zlín s.r.o., se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné, IČO: 29304326, 
za nabídkovou cenu 1 692 500 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení 
díla 

a jako druhým v pořadí 

- GiTy, a.s., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 25302400, 
za nabídkovou cenu 1 935 300 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení 
díla 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 106.19 
„Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 27.01.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
 

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 106.19 
„Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 14.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0317/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 115.19 „Dodávka 
sedacího nábytku v roce 2020-2021” 
  
Usnesení číslo: 2111/RMOb-JIH/1822/35 

OVZ 

k usnesení č. 1963/RMOb-JIH/1822/33 
  
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 dodávky VZ 115.19 „Dodávka sedacího nábytku v roce 2020-2021” a o uzavření 
rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem: 

- Multised, spol. s r.o., se sídlem Kopřivnice - Lubina 433, PSČ 74221, IČO: 26189160, 
za nabídkové jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 přiloženého závazného návrhu rámcové 
kupní smlouvy s finančním limitem ve výši 300 000 Kč bez DPH a dobou čerpání do 31.12.2021 
podle toho, která skutečnost nastane dříve 

a jako druhým v pořadí 

- Sintaka Direct s.r.o., se sídlem Poděbradova 1833/99, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 01702327, za nabídkové jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 přiloženého závazného 
návrhu rámcové kupní smlouvy s finančním limitem ve výši 300 000 Kč bez DPH a dobou 
čerpání do 31.12.2021 podle toho, která skutečnost nastane dříve 

  
2) ukládá 

  
odboru hospodářské správy připravit návrh rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem 
k VZ 115.19 „Dodávka sedacího nábytku v roce 2020-2021” 

  
 Vyřizuje: Ing. Radim Navrátil, T: 27.01.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy, BOZP a PO 

 
 

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové kupní smlouvy k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na dodávky 
VZ 115.19 „Dodávka sedacího nábytku v roce 2020-2021” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 17.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
RMOb/0261/19 
Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) –
VZ 138.18 DNS „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu 
Ostrava - Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2112/RMOb-JIH/1822/35 

OVZ 

k usnesení č. 1686/RMOb-JIH/1822/29 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v DNS 
VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za IV. čtvrtletí roku 2019, a to: 
- 160/2019 Oprava volného bytu č. 14, V. Jiřikovského 33/170, Ostrava-Dubina, 
- 161/2019 Oprava volného bytu č. 32, J. Škody 1/188, Ostrava-Dubina, 
- 166/2019 Oprava volného bytu č. 6, Volgogradská 86/2412, Ostrava-Zábřeh, 
- 167/2019 Oprava volného bytu č. 3, M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina, 
- 168/2019 Oprava volného bytu č. 3, Zlepšovatelů 36/567, Ostrava-Hrabůvka, 
- 170/2019 Oprava volného bytu č. 3, Slezská 13/390, Ostrava-Hrabůvka, 
- 171/2019 Oprava volného bytu č. 27, Horymírova 14/2949, Ostrava-Zábřeh, 
- 172/2019 Oprava obsazeného bytu č. 12, P. Lumumby 10/2329, Ostrava-Zábřeh, 
- 173/2019 Oprava obsazeného bytu č. 25, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 174/2019 Oprava obsazeného bytu č. 11, Svornosti 16/2320, Ostrava-Zábřeh, 
- 175/2019 Oprava volného bytu č. 74, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh, 
- 176/2019 Oprava obsazeného bytu č. 10, P. Lumumby 3/2595, Ostrava-Zábřeh, 
- 177/2019 Oprava obsazeného bytu č. 1, Jubilejní 25/286, Ostrava-Hrabůvka, 
- 178/2019 Oprava obsazeného bytu č. 9, Jiskřiček 12/2214, Ostrava-Zábřeh, 
- 179/2019 Oprava obsazeného bytu č. 9, Svornosti 47/2303, Ostrava-Zábřeh, 
- 180/2019 Oprava obsazeného bytu č. 5, Vaňkova 48/1011, Ostrava-Bělský Les, 
- 181/2019 Oprava volného bytu č. 3, V. Jiřikovského 35/171, Ostrava-Dubina, 
- 182/2019 Oprava volného bytu č. 11, J. Škody 7/191, Ostrava-Dubina, 
- 183/2019 Oprava volného bytu č. 7, Tylova 4/2779, Ostrava-Zábřeh, 
- 184/2019 Oprava volného bytu č. 12, Fr. Formana 49/272, Ostrava-Dubina, 
- 185/2019 Oprava volného bytu č. 8, V.Jiřikovského 33/170, Ostrava-Dubina, 
- 186/2019 Oprava volného bytu č. 7, Svornosti 37/2298, Ostrava-Zábřeh, 
- 187/2019 Oprava volného bytu č. 74, Čujkovova 32/1737, Ostrava - Zábřeh, 
- 188/2019 Oprava volného bytu č. 53, Stadická 3/1369, Ostrava-Hrabůvka, 
- 189/2019 Oprava volného bytu č. 40, Oráčova 1/1326, Ostrava-Hrabůvka, 
- 190/2019 Oprava volného bytu č. 20, Výškovická 151/446, Ostrava-Výškovice, 
- 191/2019 Oprava volného bytu č. 1, Volgogradská 86/2412, Ostrava-Zábřeh, 
- 192/2019 Oprava obsazeného bytu č. 25, Čujkovova 31/1719, Ostrava - Zábřeh, 
- 193/2019 Oprava obsazeného bytu č. 11, Svornosti 16/2320, Ostrava - Zábřeh, 
- 194/2019 Oprava volného bytu č. 1, Jubilejní 29/386, Ostrava-Hrabůvka, 
- 195/2019 Oprava volného bytu č. 8, P. Lumumby 23/2160, Ostrava - Zábřeh, 
- 196/2019 Oprava obsazeného bytu č. 3, Volgogradská 16/2464, Ostrava-Zábřeh, 
- 197/2019 Oprava obsazeného bytu č. 44, Horymírova 4/2975, Ostrava-Zábřeh, 
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- 198/2019 Oprava volného bytu č. 2, Zlepšovatelů 14/556, Ostrava-Hrabůvka, 
- 199/2019 Oprava volného bytu č. 2, Zlepšovatelů 60/579, Ostrava-Hrabůvka, 
- 200/2019 Oprava volného bytu č. 26, V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina, 
- 201/2019 Oprava volného bytu č. 14, Odborářská 70/676, Ostrava-Hrabůvka, 
- 202/2019 Oprava volného bytu č. 1, Jubilejní 46/310, Ostrava-Hrabůvka, 
- 203/2019 Oprava volného bytu č. 15, Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, 
- 204/2019 Oprava obsazeného bytu č. 6, Zlepšovatelů 48/573, Ostrava – Hrabůvka, 
- 205/2019 Oprava volného bytu č. 10, Svornosti 53/2284, Ostrava - Zábřeh, 
- 206/2019 Oprava volného bytu č. 11, P. Lumumby 16/2343, Ostrava - Zábřeh, 
- 207/2019 Oprava volného bytu č. 18, Fr. Formana 47/271, Ostrava-Dubina, 
- 208/2019 Oprava volného bytu č. 2, B.Václavka 3/1019, Ostrava-Bělský Les, 
- 209/2019 Oprava obsazeného bytu č. 9, Svornosti 47/2303, Ostrava - Zábřeh, 
- 210/2019 Oprava obsazeného bytu č. 10, P. Lumumby 3/2595, Ostrava - Zábřeh, 
- 211/2019 Oprava volného bytu č. 36, Jugoslávská 20/2777, Ostrava-Zábřeh, 
- 212/2019 Oprava volného bytu č. 36, M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina, 
- 213/2019 Oprava obsazeného bytu č. 36, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 214/2019 Oprava obsazeného bytu č. 5, Edisonova 11/374, Ostrava-Hrabůvka, 
- 215/2019 Oprava obsazeného bytu č. 33, Horymírova 14/2949, Ostrava-Zábřeh, 
- 216/2019 Oprava bytového jádra v obsazeném bytě č. 31, J. Škody 1/188, Ostrava-Dubina, 
- 217/2019 Oprava bytového jádra v obsazeném bytě č. 46, Výškovická 153/447, 
Ostrava-Výškovice, 
- 218/2019 Oprava obsazeného bytu č. 14, Plzeňská 8/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 219/2019 Oprava obsazeného bytu č. 5, Vaňkova 48/1011, Ostrava-Bělský Les, 
- 220/2019 Oprava volného bytu č. 18, B. Václavka 1/1018, Ostrava-Bělský Les, 
- 221/2019 Oprava volného bytu č. 5, Průkopnická 3/2123, Ostrava-Zábřeh, 
- 222/2019 Oprava obsazeného bytu č. 3, Volgogradská 84/2415, Ostrava-Zábřeh, 
- 223/2019 Oprava obsazeného bytu č. 2, Volgogradská 143/2436, Ostrava-Zábřeh, 
- 224/2019 Oprava volného bytu č. 12, V. Vlasákové 17/963, Ostrava-Bělský Les, 
- 225/2019 Oprava volného bytu č. 8, V. Jiřikovského 33/170, Ostrava-Dubina, 
- 226/2019 Oprava volného bytu č. 11, J. Škody 7/191, Ostrava-Dubina, 
- 227/2019 Oprava obsazeného bytu č. 23, Plzeňská 8/2619, Ostrava – Zábřeh, 
- 228/2019 Oprava obsazeného bytu č. 11, Horymírova 4/2975, Ostrava-Zábřeh, 
- 229/2019 Oprava volného bytu č. 10, Volgogradská 155A/2374, Ostrava-Zábřeh, 
- 230/2019 Oprava obsazeného bytu č. 5, B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les, 
- 231/2019 Oprava volného bytu č. 8, P. Lumumby 23/2160, Ostrava - Zábřeh, 
- 232/2019 Oprava obsazeného bytu č. 8, Fr. Formana 32/280, Ostrava-Dubina, 
- 233/2019 Oprava volného bytu č. 33, Čujkovova 31/1719, Ostrava - Zábřeh, 
- 234/2019 Oprava volného bytu č. 25, Klegova 23/1407, Ostrava-Hrabůvka, 
- 235/2019 Oprava volného bytu č. 3, Slezská 13/390, Ostrava-Hrabůvka, 
- 236/2019 Oprava obsazeného bytu č. 10, P. Lumumby 3/2595, Ostrava - Zábřeh, 
- 237/2019 Oprava volného bytu č. 11, P. Lumumby 16/2343, Ostrava - Zábřeh, 
- 238/2019 Oprava volného bytu č. 10, Svornosti 53/2284, Ostrava - Zábřeh, 
- 239/2019 Oprava volného bytu č. 74, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh, 
- 240/2019 Oprava obsazeného bytu č. 6, Zlepšovatelů 48/573, Ostrava – Hrabůvka, 
- 241/2019 Oprava volného bytu č. 26, V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina, 
- 242/2019 Oprava volného bytu č. 2, Břenkova 7/2974, Ostrava-Zábřeh, 
- 243/2019 Oprava volného bytu č. 18, Fr. Formana 47/271, Ostrava-Dubina, 
- 244/2019 Oprava volného bytu č. 36, Jugoslávská 20/2777, Ostrava-Zábřeh, 
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- 245/2019 Oprava obsazeného bytu č. 10, V. Jiřikovského 37/172, Ostrava-Dubina, 
- 246/2019 Oprava volného bytu č. 65, Čujkovova 31/1719, Ostrava - Zábřeh, 
- 247/2019 Oprava volného bytu č. 10, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 248/2019 Oprava volného bytu č. 74, Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice, 
- 249/2019 Oprava obsazeného bytu č. 45, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 250/2019 Oprava volného bytu č. 1, Jubilejní 46/310, Ostrava-Hrabůvka, 
- 251/2019 Oprava volného bytu č. 14, Odborářská 70/676, Ostrava-Hrabůvka, 
- 252/2019 Oprava volného bytu č. 8, B. Václavka 3/1019, Ostrava-Bělský Les, 
- 253/2019 Oprava volného bytu č. 50, V. Košaře 4/125, Ostrava-Dubina, 
- 254/2019 Oprava volného bytu č. 3, Volgogradská 24/2460, Ostrava-Zábřeh, 
- 255/2019 Oprava volného bytu č. 11, P. Lumumby 12/2330, Ostrava - Zábřeh, 
- 256/2019 Oprava volného bytu č. 8, Kischova 10/2339, Ostrava - Zábřeh, 
- 257/2019 Oprava volného bytu č. 2, Svornosti 45/2304, Ostrava - Zábřeh, 
- 258/2019 Oprava obsazeného bytu č. 23, ul. Plzeňská 8/2619, Ostrava – Zábřeh, 
- 259/2019 Oprava volného bytu č. 16, Odborářská 72/677, Ostrava-Hrabůvka, 
- 260/2019 Oprava volného bytu č. 1, Edisonova 25/382, Ostrava-Hrabůvka, 
- 261/2019 Oprava volného bytu č. 1, Čujkovova 5/1707, Ostrava-Zábřeh, 
- 263/2019 Oprava volného bytu č. 14, Fr. Formana 55/275, Ostrava-Dubina, 
- 267/2019 Oprava volného bytu č. 3, Břenkova 7/2974, Ostrava-Zábřeh, 
- 268/2019 Oprava obsazeného bytu č. 4, Zlepšovatelů 6/552, Ostrava – Hrabůvka, 
- 269/2019 Oprava volného bytu č. 3, Slezská 13/390, Ostrava-Hrabůvka, 
- 271/2019 Oprava volného bytu č. 37, Horymírova 14/2949, Ostrava-Hrabůvka, 
- 272/2019 Oprava volného bytu č. 10, Volgogradská 155A/2374, Ostrava-Zábřeh, 
- 273/2019 Oprava volného bytu č. 33, Čujkovova 31/1719, Ostrava – Zábřeh 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0322/19 
Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický 
nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor 
investora při realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 2113/RMOb-JIH/1822/35 

OVZ 

k usnesení č. 1683/RMOb-JIH/1822/29 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávy o otevření, o posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v rámci 
DNS VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” dle § 141 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za IV. čtvrtletí 
roku 2019, a to: 
- VZ 34.2019 Technický dozor investora na opravu sociálního zařízení v budově A v objektu 
Volgogradská 32A, Ostrava-Zábřeh, 
- VZ 42.2019 Technický dozor investora na realizaci „Sáňkovací kopec, plocha mezi ulicemi 
P. Lumumby a Kosmonautů, 
- VZ 43.2019 Technický dozor investora na realizaci akce Vybavení zahrady MŠ I. Herrmanna,
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- VZ 44.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 7, Svornosti 37/2298, 
Ostrava – Zábřeh, včetně bytového jádra, 
- VZ 45.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 6, Volgogradská 86/2412, 
včetně výměny bytového jádra, 
- VZ 46.2019 Technický dozor investora na opravu elektroinstalace společných a sklepních 
prostor, dodání domácích telefonů a vymalování chodeb domů na ul. Velflíkova 5,7, 
Jubilejní 20,21, Slezská 14,16 Ostrava Hrabůvka, 
- VZ 47.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 27, Horymírova 14/2949, 
včetně výměny bytového jádra, 
- VZ 48.2019 Technický dozor investora na opravu obsazeného bytu č. 12, 
P.Lumumby 10/2329, Ostrava – Zábřeh, včetně bytového jádra, 37/2298, Ostrava – Zábřeh, 
včetně bytového jádra, 
- VZ 49.2019 Technický dozor investora na stavební práce v pavilónu S1-Z v objektu 
V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh, 
- VZ 50.2019 Technický dozor investora na opravu obsazeného bytu č. 9, Jiskřiček 12/2214, 
Ostrava – Zábřeh, včetně bytového jádra, 
- VZ 51.2019 Technický dozor investora na Výměnu bytových jader v bytech V. Jiřikovského 
33/170 byt č. 8, V. Jiřikovského 35/171 byt č. 3, J. Škody 7/191 byt č. 11, 
- VZ 52.2019 Technický dozor investora na Výměnu bytového jádra Výškovická 151/446, 
Ostrava Výškovice, byt č. 20, 
- VZ 53.2019 Technický dozor investora na opravu obsazeného bytu číslo 3, Volgogradská 
16/2464, včetně výměny bytového jádra, 
- VZ 54.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 8, P.Lumumby 23/2160, 
Ostrava – Zábřeh, včetně bytového jádra, 
- VZ 55.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 1, Volgogradská 86/2412,
- VZ 56.2019 Technický dozor investora na opravu obsazeného bytu číslo 33, Horymírova 
14/2949, 
- VZ 57.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 11, P. Lumumby 16/2343, 
Ostrava – Zábřeh, včetně bytového jádra, 
-VZ 58.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 10, Svornosti 53/2284, 
Ostrava – Zábřeh, včetně bytového jádra, 
- VZ 59.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 5, Průkopnická 3/2123, 
- VZ 60.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 2, Břenkova 7/2974, včetně 
výměny bytového jádra, 
- VZ 61.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 10, Volgogradská 
155A/2374, včetně bytového jádra, 
- VZ 62.2019 Technický dozor investora na opravu obsazeného bytu č. 5, B. Četyny 2/930, 
včetně výměny bytového jádra, 
- VZ 63.2019 Technický dozor investora na Výměnu bytových jader v obsazených bytech, 
J. Škody 1/188 byt č. 31, Výškovická 153/447 byt č. 46, V. Jiřikovského 37 byt č. 10, 
- VZ 64.2019 Technický dozor investora na Výměnu bytového jádra Výškovická 151/446, 
Ostrava Výškovice, byt č. 20, 
- VZ 65.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 11, P. Lumumby 16/2343, 
Ostrava – Zábřeh, včetně bytového jádra, 
- VZ 66.2019 Technický dozor investora na Výměnu bytových jader ve volných bytech, 
B. Václavka 3/1019 byt č. 8; Lumírova 7/487 byt č. 74, 
- VZ 67.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 3, Volgogradská 24/2460 
a volného bytu č. 10, Volgogradská 155A/2374, včetně výměny bytového jádra, 
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- VZ 68.2019 TDI na opravu volných bytů, vč. bytového jádra: byt č. 8, Kischova 10/2339, 
O.Zábřeh;byt č. 2, Svornosti 45/2304, O.Zábřeh; byt č. 8, P.Lumumby 23/2160, O.Zábřeh; byt 
č. 10, Svornosti 53/2284, O.Zábřeh, 
- VZ 69.2019  Regenerace sídliště Hrabůvka – 2.etapa, Zeleň Savarin, 
- VZ 70.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 2, Břenkova 7/2974, 
- VZ 71.2019 Technický dozor investora na opravu volných bytů, včetně bytového jádra - volný 
byt č. 20, Výškovická 151/446, O. -Výškovice; volný byt č. 22, V. Vlasákové 19/964, O.-Bělský 
Les; volný byt č. 11, P. Lumumby 16/2343, 
- VZ 73.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 37, Horymírova 14/2949, 
včetně výměny bytového jádra 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0002/20 
Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 100.19 
„Dodávka 1 kusu užitkového 5-timístného automobilu“ 
  
Usnesení číslo: 2114/RMOb-JIH/1822/35 

OVZ 

k usnesení č. 1869/RMOb-JIH/1822/32 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 100.19 „Dodávka 1 kusu užitkového 
5-timístného automobilu“ z důvodu uvedeného v přiložené důvodové zprávě tohoto materiálu 

  
2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 100.19 „Dodávka 
1 kusu užitkového 5-timístného automobilu“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0003/20 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 99.19 „Dodání 
nástaveb a návěsů pro pracovní stroje“ 
  
Usnesení číslo: 2115/RMOb-JIH/1822/35 

OVZ 

k usnesení č. 1958/RMOb-JIH/1822/33 
  
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 dodávky VZ 99.19 „Dodání nástaveb a návěsů pro pracovní stroje“ a o uzavření 
kupní smlouvy s vybraným dodavatelem CHLEBIŠ s.r.o., Hrnčířská 266/4, 748 01 Hlučín, 
IČO: 27848361, za nabídkovou cenu 907 612 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 99.19 „Dodání nástaveb a návěsů 
pro pracovní stroje“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 20.01.2020
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
 

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
VZ  99.19 „Dodání nástaveb a návěsů pro pracovní stroje“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 07.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
 
OVZ/RMOb/0321/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 113.19 „Ořezy 
a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava – Jih v roce 2020“ 
  
Usnesení číslo: 2116/RMOb-JIH/1822/35 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 113.19 „Ořezy 
a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava – Jih v roce 2020“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. 
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 
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2) 

 

jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Bc. Pavlína Nováčková, členka ZMOb a členka kontrolního výboru ZMOb 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 113.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové 
smlouvy o dílo u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.03.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0490/19 
Návrh na prominutí nájemného z nájemních smluv v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 
  
Usnesení číslo: 2117/RMOb-JIH/1822/35 

OMJ 

k usnesení č. 1573/RMOb-JIH/1822/27 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
prominout nájemné za poměrnou část roku 2020 vyplývající z nájemních smluv, které Rada 
městského obvodu Ostrava-Jih rozhodla vypovědět usnesením č. 1573/RMOb-JIH/1822/27 
bod b) ze dne 19.9.2019, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

 

 (zn. předkl.) 
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OBH/RMOb/0329/19 
Poskytnutí slevy na nájemném z důvodu rekonstrukce náměstí Ostrava-Jih 
na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2118/RMOb-JIH/1822/35 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí slevy z nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 1492, 
stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p. č. st. 1800/9 v k. ú. Hrabůvka, adresní 
místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, v celkové výši 1 414 845 Kč, z důvodu rekonstrukce 
náměstí Ostrava-Jih v období od 01.04.2019 do 31.12.2019 těmto nájemcům: 

- společnosti Chutě života, s.r.o., IČO 24813753, ve výši 106 747 Kč, 

- panu XXXX XXXXXXXX, ve výši 145 068 Kč, 

- společnosti BenFalco.cz s.r.o., IČO 01388019, ve výši 27 755 Kč, 

- společnosti Startronic - luna s.r.o., IČO 27846741, ve výši 394 894 Kč, 

- paní XXXXX XXXXXXX, ve výši 16 642 Kč, 

- paní XXXXX XXXXXXXXXXX, ve výši 186 057 Kč, 

- panu XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, ve výši 146 767 Kč, 

- panu XXXXXXX XXXXXXXXXX, ve výši 45 004 Kč, 

- panu XXXXXXX XXXXXXXXXXX, ve výši 140 170 Kč, 

- společnosti Chronos hodiny - klenoty s.r.o., IČO 27792595, ve výši 17 922,00 Kč, 

- společnosti HÁJEK ENTERPRISES s.r.o., IČO 06657001, ve výši 107 429 Kč, 

- společnosti Česká pošta, s.p., IČO 47114983, ve výši 32 320 Kč, 

- společnosti Concordia spol. s r.o., IČO 19012195, ve výši 9 801 Kč, 

- společnosti Pizza King, s.r.o., IČO 07240279, ve výši 38 269 Kč. 

ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy 

 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0004/20 
Ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově na ul. Horní 55, 
Ostrava-Hrabůvka výpovědí 
  
Usnesení číslo: 2119/RMOb-JIH/1822/35 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 

  
výpověď ze dne 31.10.2019 podanou nájemcem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
č.p. 1492, stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 v k. ú. 
Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, o celkové výměře 736,64 m², 
společností Startronic luna s.r.o., IČO 27846741, se sídlem Truhlářská 710, Ostrava-Kunčice, 
která prostor užívá na základě nájemní smlouvy č. 8/032/056/16 ze dne 01.03.2016, ve znění 
dodatků, dle upravené důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0001/20 
Návrh na udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek a to v souvislosti 
s tvorbou a implementací software “e-přepážka” a uzavření smlouvy o dílo 
se společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
  
Usnesení číslo: 2120/RMOb-JIH/1822/35 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, části II. oddílu B těchto zásad a zadat zakázku na dodávku a implementaci 
software  “e-přepážka” společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., IČO 28606582 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu a jeho příloh 

2. o uzavření smlouvy o dílo se společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 28606582 v souvislosti s tvorbou a implementací 
software “e-přepážka” dle důvodové zprávy předloženého materiálu a jeho příloh 

  
 

 


