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 Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 16.01.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

2121/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/044
2/19 

Záměr na pronájem, záměr prodeje části pozemku 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubalova 

2122/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/048
8/19 

Souhlas se stavebním záměrem a záměr na výpůjčku 
části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Krestova 

2123/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/049
7/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Krestova 

2124/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/050
8/19 

Souhlas s přenecháním vypůjčeného pozemku 
v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře 

2125/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/051
0/19 

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

2126/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/051
2/19 

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

2127/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/051
3/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 8 

2128/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/051
4/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 51 

2129/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/052
7/19 

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

2130/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/052
8/19 

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

2131/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/052
9/19 

Stanovisko k prodeji a záměr na pronájem pozemků 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

2132/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/053
1/19 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

2133/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/000
1/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. 29. dubna 

2134/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/000
7/20 

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

2135/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/000
8/20 

Souhlas vlastníka pozemků se stavebním záměrem 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků 

2136/RMOb-JIH/1822/36 OSK/RMOb/000
3/20 

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

2137/RMOb-JIH/1822/36 OSK/RMOb/000
4/20 

Návrh odpovědi na žádost ohledně areálu 
Skateparku v Ostravě-Výškovicích 

2138/RMOb-JIH/1822/36 OSK/RMOb/000
6/20 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti 
o poskytnutí předfinancování formou návratné 
finanční výpomoci Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové 
organizace 
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2139/RMOb-JIH/1822/36 OSK/RMOb/000
8/20 

Žádost o stanovisko k žádosti o zápis Základní školy 
Mezi stromy s oborem vzdělávání Základní škola 
do rejstříku škol a školských zařízení 

2140/RMOb-JIH/1822/36 OPR/RMOb/000
1/20 

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb 
pro rok 2020 

2141/RMOb-JIH/1822/36 OBH/RMOb/032
3/19 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu po zániku práva 
k nájmu bytu 

2142/RMOb-JIH/1822/36 OBH/RMOb/000
8/20 

Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku 

2143/RMOb-JIH/1822/36 OVZ/RMOb/032
0/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 122.19 „Oprava stoupacího 
vedení v bytovém domě Čujkovova 32“ 

2144/RMOb-JIH/1822/36 OMJ/RMOb/042
5/19 

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

2145/RMOb-JIH/1822/36 OFR/RMOb/000
4/20 

Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě 
o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty 
Sberbank Online Banking 

2146/RMOb-JIH/1822/36 OVZ/RMOb/000
4/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
dodávky) - VZ 108.19 „Dodávka kancelářského 
nábytku v roce 2020-2021“ 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0442/19  
Záměr na pronájem, zám ěr prodeje části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Kubalova 
  
Usnesení číslo: 2121/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 715/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem vybudování a užívání vjezdu na zahradu u domu č.p. 414 
na ulici Kubalova, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, v rozsahu dle situačního 
snímku, který tvoří přílohu č. 1 materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje části pozemku parc.č. 715/6 
ostatní plocha, jiná plocha o předpokládané výměře 41 m2  v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0488/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a zám ěr na výp ůjčku části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Krestova 
  
Usnesení číslo: 2122/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru v rámci stavby pod názvem „RAMPA KRESTOVA 42, 
OSTRAVA“ spočívajícím v umístění bezbariérové rampy pro zajištění přístupu osob tělesně 
postižených do bytového domu č. p. 1549 na ulici Krestova, na části pozemku p.p.č. 434/28, 
ostatní plocha, zeleň, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 
Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1, tohoto materiálu; souhlas 
pro stavebníka Společenství vlastníků pro dům Krestova 1549, Ostrava, IČO: 27802809, 
se sídlem Krestova 1549/42, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 za podmínky 
uvedené v důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 
  o záměru na výpůjčku části pozemku p.p.č. 434/28, ostatní plocha, zeleň, o výměře 5,25 m2

v k. ú. Hrabůvka, ulice Krestova, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění 
a užívání bezbariérové rampy pro zajištění přístupu do bytového domu č. p. 1549 na ulici 
Krestova, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0497/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, ul. Krestova 
  
Usnesení číslo: 2123/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků p.p.č. 456/6 ostatní plocha, zeleň 
a p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, 
provozování a udržování veřejné sítě elektronických komunikací v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 1539-203/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 85 600 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností PODA a.s., IČO 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 2 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0508/19  
Souhlas s p řenecháním vyp ůjčeného pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Koša ře 
  
Usnesení číslo: 2124/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přenecháním pozemku parc. č. 73/47 v k.ú. Dubina u Ostravy, ostatní plocha, sportoviště 
a rekreační plocha užívaným na základě Smlouvy o výpůjčce č. II/a/014/1950/06 ze dne 
5.2.2007 Základní školou a mateřskou školou Ostrava - Dubina, V. Košaře 6, příspěvkovou 
organizací, IČO 70631751, se sídlem Václava Košaře 121/6, Dubina, 700 30 Ostrava, do užívání 
dalším subjektům, a to za účelem užívání hřiště ke sportovním a volnočasovým aktivitám 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0510/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2125/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku p.p.č. 623/107, ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování 
podzemní přípojky NN, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3548-71/2019, na dobu neurčitou 
za úplatu ve výši 2 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, 
Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění 
přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0512/19 
Souhlas se stavebním zám ěrem, zám ěr na výp ůjčku částí pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 2126/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  s provedením stavebního záměru „Novostavba RD Knaga na parc. 170, k.ú. Výškovice 

u Ostravy“, v rámci jehož dojde mimo jiné k umístění vjezdu (o výměře 14 m2) a vstupu 
(o výměře 9,5 m2) k rodinnému domu, na částech pozemku parc.č. 124 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy, svěřeném městskému obvodu, v rozsahu dle situačního 
výkresu, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX ,
je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o záměru vypůjčit části pozemku parc.č. 124 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové 
výměře 23,5 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem zřízení a užívání vjezdu (o výměře 
14 m2) a vstupu (o výměře 9,5 m2) k rodinnému domu na ul. Husarova, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0513/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 8
  
Usnesení číslo: 2127/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Přístavba bytového domu Čujkovova 
8 na pozemku p.č.st. 2055 v k. ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v instalaci 8 ks nových 
zavěšených lodžií umístěných do dvou sloupců o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m 
k bytovému domu č.p. 1726, který stojí na pozemku p.č.st. 2055 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 654/28, ostatní plocha, zeleň 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, svěřenému městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který je přílohou 
č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků Čujkovova 1726/8, 
IČO 278 19 981, se sídlem  Čujkovova 1726/8, Zábřeh, 700 30 Ostrava  je platný 
do 31.12.2022 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0514/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Čujkovova 51 
  
Usnesení číslo: 2128/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Přístavba bytového domu Čujkovova 51 
na pozemku p.č.st. 2163 v k. ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v instalaci 8 ks nových 
zavěšených lodžií umístěných do dvou sloupců o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m 
k bytovému domu č.p. 1749, který stojí na pozemku p.č.st. 2163 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č.  654/46 ostatní plocha, 
zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřenému městského obvodu, v rozsahu dle snímku, který je 
přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků 
Čujkovova 1749/51, IČO 277 93 338, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Čujkovova 1749/51, 
PSČ 700 30 je platný do 31.12.2022 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0527/19  
Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bám 
garáží v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2129/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

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

1. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2329 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
U Výtopny, 

2. k podílu ve výši ½ stavby bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2982/7 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0528/19  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2130/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, pod garážemi cizích vlastníků na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou: 
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1. pozemek p.č.st. 2422, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

2. pozemek p.č.st. 3690, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

3. pozemek p.č.st. 3691, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

4. část pozemku p.č.st. 2958/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,31 m2 (celková výměra 
227 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/37898 příslušejícího 
k jednotce 19/566 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

5. část pozemku p.č.st. 2975/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,75 m2 (celková výměra 
163 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/25618 příslušejícího 
k jednotce 7777/171 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0529/19  
Stanovisko k prodeji a zám ěr na pronáje m pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 2131/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat  části 
pozemků p.p.č. 3008 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha a p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, o předpokládané výměře 
88 m2 v rozsahu daném zákresem (snímek NÁVRH B), který je přílohou č. 1. materiálu, 
dle důvodové zprávy a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat 
části dotčených pozemků 

  
2) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 3008 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha 
o výměře 111 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, svěřeného městskému obvodu 
Ostrava-Jih, za účelem užívání parkovacích stání pro zaměstnance dílny, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0531/19  
Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská  
  
Usnesení číslo: 2132/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba bytového domu Volgogradská 
2513/71, Zábřeh, 700 30  Ostrava“ spočívajícím v osazení a ukotvení 12 kusů předsazených 
prefabrikovaných železobetonových lodžií o výměře 3,74 m x 1,50 m a 7,34 m x 1,5 m, které 
budou situovány do jednoho jednoduchého lodžiového sloupce po čtyřech kusech 
a do jednoho zdvojeného lodžiového sloupce po čtyřech kusech na stávající fasádu bytového 
domu č.p. 2513, který je součástí pozemku p.č.st. 3106, umísťovaných nad částí pozemku 
p.p.č. 783/4, ostatní plocha, zeleň, v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu 
Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1, tohoto materiálu; souhlas 
pro stavebníka Bytové družstvo Volgogradská 71, IČO: 27766799, se sídlem Volgogradská 
2513/71, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0001/20  
Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. d ubna 
  
Usnesení číslo: 2133/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  s provedením stavebního záměru spočívajícím v umístění jednoho kolmého parkovacího stání 

o výměře 13,5 m2 na části pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. 29. dubna, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka - XXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX 
XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX - je platný d o 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13,5 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, za účelem umístění a užívání parkovacího stání, XXXXXX XXXXXXX 
X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX , na dobu určitou 5 let s tím, že po uplynutí této doby se změní 
doba pronájmu na neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 
45 Kč/m2, tj. 608 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 materiálu  
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0007/20  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Horymírova 
  
Usnesení číslo: 2134/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 9/19 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 
99,5 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, 
za účelem 

- umístění zpevněné plochy sjezdu o výměře 39,5 m2 

- užívání neoplocené zahrádky o výměře 60 m2, 

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0008/20  
Souhlas vlastníka pozemk ů se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. U Hrůbků 
  
Usnesení číslo: 2135/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu 
v ul. U Hrůbků“ na částech pozemků p.p.č. 995/32 ostatní plocha, ostatní komunikace 
a p.p.č. 1005/10 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků, 
spočívajícím v  umístění splaškové kanalizace DN 300 v délce cca 105 bm se 3 ks šachet 
a odbočeními pro nové přípojky kanalizace a rekonstrukci vodovodního řadu A DN 150 
v předpokládané délce  cca 5 bm s odbočením pro novou vodovodní přípojku, pro stavebníka 
statutární město Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0003/20  
Změna zápisu v rejst říku škol a školských za řízení u Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2136/RMOb-JIH/1822/36 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  se snížením kapacity počtu žáků školní družiny ze stávajících 270 žáků na navrhovanou kapacitu 

počtu žáků školní družiny 230 žáků od 01.09.2020 v bodě Školní družina v Základní škole 
a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizaci se sídlem Mitušova 1506/16, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 706 31 735 
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(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0004/20  
Návrh odpov ědi na žádost ohledn ě areálu Skateparku v Ostrav ě-Výškovicích 
  
Usnesení číslo: 2137/RMOb-JIH/1822/36 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s návrhem odpovědi na žádost ohledně areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích, která tvoří 
nedílnou součást tohoto materiálu 

  
2) zmocňuje 
  

starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu odpovědi 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0006/20  
Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou 
návratné finan ční výpomoci Základní školy a mate řské školy Ostrava- Hrabůvka, 
Krestova 36A, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2138/RMOb-JIH/1822/36 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizace, se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, do projektu “Vybudování přírodní zahrady 
při ZŠ a MŠ Krestova” v rámci výzvy SFŽP ČR 

  
2) souhlasí 
  

s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele formou návratné finanční výpomoci v roce 
2021 v celkové částce cca 500 tis. Kč a spolufinancováním z rozpočtu zřizovatele v celkové 
částce cca 90 tis. Kč 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0008/20 
Žádost o stanovisko k žádosti o zápis Základní škol y Mezi stromy s oborem vzd ělávání 
Základní škola do rejst říku škol a školských za řízení 
  
Usnesení číslo: 2139/RMOb-JIH/1822/36 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

se záměrem společnosti Základní škola Mezi stromy s.r.o., Maixnerova 1373/11, 703 00 
Ostrava-Vítkovice, IČ: 083 50 515 zřídit v městském obvodě Ostrava-Jih Základní školu 
Mezi stromy 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0001/20 
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb pro ro k 2020 
  
Usnesení číslo: 2140/RMOb-JIH/1822/36 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít Příkazní smlouvu o poskytování právních služeb ve znění Přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
a to v rozsahu min. 85 hodin měsíčně se společností KLIMUS & PARTNERS s.r.o., 
IČO: 03373444, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno-Dolní Heršpice, a to za cenu
50 000 Kč + DPH/měsíc. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020 

  
2) ukládá 
  

odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 31.01.2020
 tajemník 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0323/19  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 2141/RMOb-JIH/1822/36 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. X nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby 

č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo XXXXXXXXXX XXXXXXX, obec 
Ostrava, s XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

  
2) trvá 
  

na vyklizení bytu 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0008/20  
Návrh na vy řazení neupot řebitelného majetku 
  
Usnesení číslo: 2142/RMOb-JIH/1822/36 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vyřazení neupotřebitelného movitého majetku spravovaného odborem bytového a ostatního 
hospodářství v celkové hodnodě 50 370 Kč, dle důvodové zprávy. Jedná se o drobný dlouhodobý 
hmotný majetek vedený: 

• na účtu č. 0280000 ve výši 19 520 Kč 
• na účtu č. 9020300 ve výši 30 850 Kč 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0320/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 122.19 
„Oprava stoupacího vedení v bytovém dom ě Čujkovova 32“ 
  
Usnesení číslo: 2143/RMOb-JIH/1822/36 

OVZ 

k usnesení č. 2024/RMOb-JIH/1822/34 
  
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 122.19 „Oprava stoupacího vedení v bytovém domě 
Čujkovova 32“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem DaSt Inpo group s.r.o., 
Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město, IČO: 29441145, za nabídkovou cenu 1 118 863,37 Kč 
bez DPH, a s lhůtou realizace 35 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 122.19 
„Oprava stoupacího vedení v bytovém domě Čujkovova 32“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 24.01.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3) 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 122.19 „Oprava stoupacího vedení v bytovém domě Čujkovova 32“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0425/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Koncová 
  
Usnesení číslo: 2144/RMOb-JIH/1822/36 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  s provedením stavebního záměru vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice a kanalizační 

přípojky v rámci stavby pod názvem „Vodovodní a kanalizační přípojka pro RD k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Drůbeží č.p. 193/19, parc.č. 342” v předpokládané délce 1,3 bm vodovodní 
přípojky v části pozemku parc.č. 317/18 ostatní plocha, ostatní komunikace včetně vodoměrné 
šachtice a v předpokládané délce 6,0 m kanalizační přípojky v částech pozemků parc.č. 344/1 
ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 391/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 391/3 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle situačního snímku, který je 
přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka - XXXXX XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, je platn ý do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 

parc.č. 317/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 344/1 ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 391/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 319/3 ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem uložení vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice 
a kanalizační přípojky,  v rámci stavby pod názvem „Vodovodní a kanalizační přípojka 
pro RD k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží č.p. 193/19, parc.č. 342“, ve prospěch pozemku 
parc.č. 342 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 193 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, který je ve vlastnictví XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX , za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH 
za každý i započatý bm vodovodní a kanalizační přípojky a 1 000 Kč + zákonná sazba DPH 
za vodoměrnou šachtici 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vodovodní přípojky včetně 
vodoměrné šachtice a kanalizační přípojky v částech dotčených pozemků, a to vše v rozsahu 
daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby -

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXX,, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0004/20 
Návrh na uzav ření Dodatku ke smlouv ě o elektronické komunikaci mezi bankou 
a klienty Sberbank Online Banking 
  
Usnesení číslo: 2145/RMOb-JIH/1822/36 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku ke smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty Sberbank 
Online Banking mezi městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, 
IČO 00845451 a Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, 
IČO 25083325 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) uděluje 
  

plnou moc k disponování s peněžními prostředky na uvedených účtech novým oprávněným 
osobám uvedených v Příloze č. 1 k Dodatku ke Smlouvě o elekronické komunikaci mezi bankou 
a klienty Sberbank Online Banking, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu  

  
3) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) a 2) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0004/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 108.19  „Dodávka 
kancelá řského nábytku v roce 2020-2021“ 
  
Usnesení číslo: 2146/RMOb-JIH/1822/36 

OVZ 

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

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu 
o vyloučení účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky 
VZ 108.19 „Dodávka kancelářského nábytku v roce 2020-2021“ Romana Lébla, se sídlem 
Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 72182881, z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

  
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 dodávky VZ 108.19 „Dodávka kancelářského nábytku v roce 2020-2021“ 
a o uzavření rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem: 
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- Jiří Černoch, se sídlem 742 35, Mankovice 74, IČO: 47867302, za nabídkové jednotkové ceny 
uvedené v Příloze č. 1 přiloženého závazného návrhu rámcové kupní smlouvy s finančním 
limitem ve výši 1 000 000 Kč bez DPH a dobou čerpání do 31.12.2021 podle toho, která 
skutečnost nastane dříve 

a jako druhým v pořadí: 

- Truhlářství JPS s.r.o., se sídlem U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25273655, 
za nabídkové jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 přiloženého závazného návrhu rámcové 
kupní smlouvy s finančním limitem ve výši 1 000 000 Kč bez DPH a dobou čerpání 
do 31.12.2021 podle toho, která skutečnost nastane dříve 

  
3) ukládá 
  

odboru hospodářské správy připravit návrh rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem 
k VZ 108.19 „Dodávka kancelářského nábytku v roce 2020-2021“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Radim Navrátil, T: 03.02.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy, BOZP a PO 
4) 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 108.19 „Dodávka kancelářského nábytku v roce 2020-2021“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 24.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 


