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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 30.01.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2177/RMOb-JIH/1822/38 OFR/RMOb/00
06/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 3/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2178/RMOb-JIH/1822/38 OFR/RMOb/00
07/20 

Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2179/RMOb-JIH/1822/38 INV/RMOb/000
3/20 

Návrh plánu akcí na rok 2020 

2180/RMOb-JIH/1822/38 OBH/RMOb/00
10/20 

Připojení bytových domů na ulicích Zlepšovatelů 
č.p. 552 - 581, Svornosti č.p. 2320 a č.p. 2321 
a Pavlovova č.p. 1626 k „Optické metropolitní síti 
PODA” 

2181/RMOb-JIH/1822/38 OBH/RMOb/00
11/20 

Žádost o povolení stavebních úprav v objektu na ul. 
Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka 

2182/RMOb-JIH/1822/38 OBH/RMOb/00
17/20 

Přehled uzavřených smluv o nájmu krizových bytů 
vyčleněných v rámci projektu „Koncepce bydlení 
a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 

2183/RMOb-JIH/1822/38 OSK/RMOb/00
05/20 

Poskytnutí finančního daru HOKEJOVÉ ŠKOLE - 
OSTRAVA, z.s. 

2184/RMOb-JIH/1822/38 OSK/RMOb/00
09/20 

Poskytnutí finančního daru pro FC OSTRAVA - 
JIH, zapsaný spolek 

2185/RMOb-JIH/1822/38 OSK/RMOb/00
11/20 

Poskytnutí finančního daru pro Jana Váňu 

2186/RMOb-JIH/1822/38 OSK/RMOb/00
13/20 

Složení rozborových komisí pro příspěvkové 
organizace působící v oblasti školství a v oblasti 
kultury 

2187/RMOb-JIH/1822/38 OSK/RMOb/00
14/20 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu 
do fondu investic PO 

2188/RMOb-JIH/1822/38 OSK/RMOb/00
15/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - 
zakázky malého rozsahu 

2189/RMOb-JIH/1822/38 OSK/RMOb/00
16/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - 
zakázky malého rozsahu 

2190/RMOb-JIH/1822/38 OSK/RMOb/00
17/20 

Souhlas se zapojením Základní školy 
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace do projektu Erasmus+ výzva 2020 

2191/RMOb-JIH/1822/38 OSK/RMOb/00
18/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
příspěvkových organizací 

2192/RMOb-JIH/1822/38 OSK/RMOb/00
19/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizace 

2193/RMOb-JIH/1822/38 OSK/RMOb/00
20/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové 
organizace 
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2194/RMOb-JIH/1822/38 OSK/RMOb/00
21/20 

Změna hodnot movitého majetku předaného 
k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 3 
ke zřizovací listině příspěvkových organizací 
ve školství a kultuře 

2195/RMOb-JIH/1822/38 OMJ/RMOb/00
14/20 

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

2196/RMOb-JIH/1822/38 OMJ/RMOb/00
16/20 

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

2197/RMOb-JIH/1822/38 OMJ/RMOb/00
18/20 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, lokalita - Při Hůře 

2198/RMOb-JIH/1822/38 OMJ/RMOb/00
17/20 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Zimmlerova a ul. Markova 

2199/RMOb-JIH/1822/38 OMJ/RMOb/05
07/19 

Vyřazení neupotřebitelného majetku z evidence 
a jeho následná likvidace 

2200/RMOb-JIH/1822/38 OPVO/RMOb/0
049/20 

Kontrola plnění úkolů z usnesení RMOb 
k 31.12.2019 

2201/RMOb-JIH/1822/38 OVZ/RMOb/00
09/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 126.19 
„Zajištění úklidu ve společných prostorách 
bytových domů a nebytových objektů v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

2202/RMOb-JIH/1822/38 OVZ/RMOb/00
11/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce)- VZ 116.19 „Hydroizolace 
MŠ Šponarova” 

2203/RMOb-JIH/1822/38 OVZ/RMOb/00
12/20 

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

2204/RMOb-JIH/1822/38 OVZ/RMOb/00
13/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 01.20 Zpracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce tramvajového 
podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“ 

2205/RMOb-JIH/1822/38 OVZ/RMOb/00
14/20 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce) - VZ 123.19 
„Výměna oken ZŠ V. Košaře 6” 

2206/RMOb-JIH/1822/38 OVZ/RMOb/00
15/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 124.19 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava školní 
kuchyně, včetně pořízení vybavení a VZT 
ZŠ Srbská“ 

2207/RMOb-JIH/1822/38 OVZ/RMOb/00
16/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 125.19 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava školní 
kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ Lumumby 14“ 

2208/RMOb-JIH/1822/38 OVZ/RMOb/00
17/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 04.20 „Oprava 
sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, 
Ostrava-Bělský Les” 
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2209/RMOb-JIH/1822/38 OVZ/RMOb/00
10/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 112.19 „Opravy výtluků 
na komunikacích svěřených do správy městského 
obvodu Ostrava-Jih“ 

2210/RMOb-JIH/1822/38 OBH/RMOb/00
01/20 

Smlouva o zajištění vybudování přeložky 
rozvodného tepelného zařízení, vzájemné 
součinnosti a uvedení do provozu 

2211/RMOb-JIH/1822/38 VSV/RMOb/00
01/20 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek v souvislosti se zajištěním akce 
Slavnosti Jihu 2020 v termínu 13.-14. 6. 2020 

2212/RMOb-JIH/1822/38 OSK/RMOb/00
24/20 

Změna s financováním projektu 

2213/RMOb-JIH/1822/38 OSK/RMOb/00
23/20 

Žádosti o poskytnutí transferů z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na zabezpečení prevence 
kriminality městského obvodu Ostrava-Jih 
pro rok 2020 

2214/RMOb-JIH/1822/38 OVZ/RMOb/00
23/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 101.19 „Dodávka 1 kusu 
nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů” 

2215/RMOb-JIH/1822/38 ODK/RMOb/00
01/20 

Návrh na uzavření Smlouvy o dílo za účelem 
zajištění základního servisu a údržby technologie 
vodního prvku - fontány na ul. Horní 

2216/RMOb-JIH/1822/38 ODK/RMOb/00
02/20 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek v souvislosti s dodáním 
dřevěných stánků na náměstí na ul. Horní v Ostravě 
- Hrabůvce 

2217/RMOb-JIH/1822/38 OBH/RMOb/00
24/20 

Žádost o souhlas vlastníka k úpravám na pozemku, 
který je pronajat spolu s prostorem sloužícím 
podnikání, v objektu na ulici 29. dubna 259/33, 
Ostrava-Výškovice 

2218/RMOb-JIH/1822/38 OBH/RMOb/00
23/20 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného 
chování 

2219/RMOb-JIH/1822/38 OFR/RMOb/00
08/20 

Návrh na uzavření Rámcové smlouvy na akceptaci 
platebních karet 

2220/RMOb-JIH/1822/38 OFR/RMOb/00
09/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 4/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2221/RMOb-JIH/1822/38 SOC/RMOb/00
04/20 

Žádost o dar 

2222/RMOb-JIH/1822/38 OMJ/RMOb/00
03/20 

Souhlas se stavebním záměrem, pronájem části 
pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0006/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 3/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2177/RMOb-JIH/1822/38 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

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

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 180 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu a) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 180 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 591 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3xxx, pol. 5137, UZ 12 o 97 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 342x, pol. 6121, UZ 12 o 2 494 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 713 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 43xx, pol. 52xx o 713 tis. Kč 

2. zvýšení závazného ukazatele  “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

a) Základní škola a mateřská škola, A.Kučery 20, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 
Hrabůvka, A.Kučery 1276/20, IČO 70944652, ve výši 30 tis.Kč účelově určeného na realizaci 
vítězného projektu v rámci webové aplikace Školní Pébéčko s časovou 
použitelností  od 01.01.2020 do 31.08.2020 

b) Základní škola, Klegova 27, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, 
Klegova 1398/27, IČO 70978379, ve výši 30 tis.Kč účelově určeného na realizaci vítězného 
projektu v rámci webové aplikace Školní Pébéčko s časovou použitelností  od 01.01.2020 
do 31.08.2020 

c) Základní škola, Provaznická 64, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, 
Provaznická 831/64, IČO 70978310, ve výši 30 tis.Kč účelově určeného na realizaci vítězného 
projektu v rámci webové aplikace Školní Pébéčko s časovou použitelností  od 01.01.2020 do 
31.08.2020 

d) Základní škola a mateřská škola, B.Dvorského 1, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Bělský Les, B.Dvorského 1049/1, IČO 70978352, ve výši 30 tis.Kč účelově 
určeného na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace Školní Pébéčko s časovou 
použitelností  od 01.01.2020 do 31.08.2020 
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e) Základní škola a mateřská škola, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2600/6B, IČO 70978328, ve výši 30 tis. Kč účelově 
určeného na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace Školní Pébéčko s časovou 
použitelností  od 01.01.2020 do 31.08.2020 

f) Základní škola a mateřská škola, Šeříkova 33, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 
Výškovice, Šeříkova 3682/33, IČO 70631786, ve výši 30 tis. Kč účelově určeného na realizaci 
vítězného projektu v rámci webové aplikace Školní Pébéčko s časovou použitelností 
od 01.01.2020 do 31.08.2020 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 06.02.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0007/20 
Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2178/RMOb-JIH/1822/38 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
Odpisový plán městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

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

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0003/20 
Návrh plánu akcí na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2179/RMOb-JIH/1822/38 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
plán akcí na rok 2020 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
realizovat akce č. 1, 3, 4, 5, 6 a 12 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu do výše 
přidělených finančních prostředků upraveného rozpočtu městského obvodu na rok 2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 

  
realizovat akci č. 2 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu do výše přidělených 
finančních prostředků upraveného rozpočtu městského obvodu na rok 2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.07.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
4) ukládá 

  
realizovat akce č. 7, 8, 9 a 10 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu do výše přidělených 
finančních prostředků upraveného rozpočtu městského obvodu na rok 2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
5) ukládá 

  
realizovat akce č. 11, 13, 14 a 15 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu do výše 
přidělených finančních prostředků upraveného rozpočtu městského obvodu na rok 2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 31.12.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
6) ukládá 

  
realizovat akci č. 16 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu do výše přidělených 
finančních prostředků upraveného rozpočtu městského obvodu na rok 2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 31.07.2021
 vedoucí odboru školství a kultury 
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7) ukládá 

  
realizovat akce č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26  uvedené v příloze č. 1 předloženého 
materiálu do výše přidělených finančních prostředků upraveného rozpočtu městského obvodu na 
rok 2020 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
8) ukládá 

  
realizovat akci č. 17 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu do výše přidělených 
finančních prostředků upraveného rozpočtu městského obvodu na rok 2020 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 31.12.2021
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0010/20 
Připojení bytových domů na ulicích Zlepšovatelů č.p. 552 - 581, Svornosti č.p. 2320 
a č.p. 2321 a Pavlovova č.p. 1626 k „Optické metropolitní síti PODA” 
  
Usnesení číslo: 2180/RMOb-JIH/1822/38 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 

  
s umístěním a provozováním vedení veřejné sítě elektronických komunikací a jejích koncových 
bodů - telekomunikačních rozvaděčů, vč. příslušenství společností PODA a.s. se sídlem 28. října 
1168/102, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25816179 v budovách: 
- č.p. 552 – 581, které jsou součástí pozemků p.č.st. 599 – 609, p.č.st. 612 – 622 a p.č.st. 635 –
642 v k.ú. Hrabůvka na ulici Zlepšovatelů, 
- č.p. 2320, která je součástí pozemku p.č.st. 3197 a č.p. 2321, která je součástí pozemku p.č.st. 
3196 v k.ú. Zábřeh nad Odrou na ulici Svornosti, 
- č.p. 1626, která je součástí pozemku p.č.st. 2017 v k.ú. Zábřeh nad Odrou na ulici Pavlovova 

  
2) rozhodla 

  
nezřizovat věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě, spočívající v umístění a zajištění provozu 
vedení veřejné sítě elektronických komunikací a jejích koncových bodů - telekomunikačních 
rozvaděčů, vč. příslušenství v budovách dle bodu 1), dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0011/20 
Žádost o povolení stavebních úprav v objektu na ul. Na Mýtě 1556/10, 
Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2181/RMOb-JIH/1822/38 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o vydání souhlasu s provedením stavebních úprav charakteru technického zhodnocení a změnou 
účelu užívání prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1556, který je součástí pozemku 
parc.č.st. 1967 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka, nájemci 
prostor DAKOTA, o.p.s., IČO 26828201, se sídlem J. Misky 69/6, Ostrava-Dubina, 
zastoupenému Mgr. Štefanem Grešem, ředitelem, dle důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 

  
udělení souhlasu k odpisování skutečně vynaložených nákladů spojených se stavebními pracemi 
charakteru technického zhodnocení v účetnictví nájemce DAKOTA, o.p.s., IČO 26828201, 
se sídlem J. Misky 69/6, Ostrava-Dubina, zastoupeného Mgr. Štefanem Grešem, ředitelem, 
dle důvodové zprávy  

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0017/20 
Přehled uzavřených smluv o nájmu krizových bytů vyčleněných v rámci projektu 
„Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 2182/RMOb-JIH/1822/38 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
přehled smluv o nájmu krizových bytů uzavřených v období od 01.01.2019 do 30.09.2019 

1. byt č. 7 sestávající z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím nacházející 
se ve 4. nadzemním podlaží stavby č.p. 1590, která je součástí pozemku p.č.st. 1946 –
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Abramovova 1590/14, obec Ostrava 
2. byt č. 27 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející 
se v 6. nadzemním podlaží stavby č.p. 3016, která je součástí pozemku p.č.st. 4661 –
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Tarnavova 3016/8, obec Ostrava 

vyčleněných na území městského obvodu Ostrava-Jih pro účely krizového bydlení v rámci 
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“, ve znění připojeného 
přehledu Přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0005/20 
Poskytnutí finančního daru HOKEJOVÉ ŠKOLE - OSTRAVA, z.s. 
  
Usnesení číslo: 2183/RMOb-JIH/1822/38 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru ve výši 8 000 Kč spolku HOKEJOVÁ ŠKOLA - OSTRAVA, z.s., 
se sídlem Mládeže 511/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 28552300 a uzavřít darovací smlouvu, 
která tvoří povinnou Přílohu č. 2 tohoto materiálu 

  
2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih HOKEJOVÉ 
ŠKOLE - OSTRAVA, z.s., se sídlem Mládeže 511/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 28552300, 
za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0009/20 
Poskytnutí finančního daru pro FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek 
  
Usnesení číslo: 2184/RMOb-JIH/1822/38 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
ZMOb Ostrava-Jih rozhodnout o neposkytnutí finančního daru ve výši 40 000 Kč spolku 
FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70312966 a neuzavřít darovací smlouvu, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto 
materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0011/20 
Poskytnutí finančního daru pro Jana Váňu 
  
Usnesení číslo: 2185/RMOb-JIH/1822/38 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o  neposkytnutí  finančního daru ve výši 5 000 Kč pro Jana Váňu, se  sídlem  Sportovní 158, 
290 01 Poděbrady, IČO 02050692 a neuzavřít darovací smlouvu, která tvoří povinnou Přílohu 
č. 2 tohoto materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0013/20 
Složení rozborových komisí pro příspěvkové organizace působící v oblasti školství 
a v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 2186/RMOb-JIH/1822/38 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 

  
Ing. Hanu Tichánkovou z členství v rozborové komisi pro příspěvkové organizace působící 
v oblasti školství a kultury 

  
2) jmenuje 

  
Ing. Romanu Filipovou, Ing. Pavlínu Hlistníkovskou, Ing. Markétu Koukalovou a Bc. Pavlínu 
Nováčkovou členy rozborové komise pro příspěvkové organizace působící v oblasti  školství 
a kultury 

  
3) schvaluje 

  
složení rozborové komise pro příspěvkové organizace působící v oblasti školství a upravené 
složení rozborové komise pro příspěvkovou organizaci působící v oblasti kultury dle důvodové 
zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0014/20 
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic PO 
  
Usnesení číslo: 2187/RMOb-JIH/1822/38 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s převodem finančních prostředků ve výši 410 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace, 
se sídlem A. Kučery 1276/20,700 30 Ostrava-Hrabůvka. IČO 70944652 dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0015/20 
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 2188/RMOb-JIH/1822/38 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení výjimky ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 
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organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře“, v části sedmé, čl.1, bodu 1. pro Základní školu 
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizaci, se sídlem Provaznická 831/64, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310 za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky 
malého rozsahu na realizaci projektu “Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická” 
v předpokládané výši 5 447 tis. Kč vč. DPH, dle upravené důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

  
Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310 jmenovat členem hodnotící 
komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Libuše Přikrylová, T: 31.12.2020
 ředitelka příspěvkové organizace 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0016/20 
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 2189/RMOb-JIH/1822/38 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení výjimky ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře“, v části sedmé, čl.1, bodu 1. pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkovou organizaci, se sídlem Březinova 
1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 za účelem vyhlášení výběrového řízení -
zakázky malého rozsahu na realizaci projektu “Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost 
ZŠ Březinova, Ostrava” v předpokládané výši 9 746 tis. Kč vč. DPH, dle upravené důvodové 
zprávy 

  
2) ukládá 

  
Základní škole a  mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 jmenovat členem 
hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., T: 31.12.2020
 ředitel příspěvkové organizace 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0017/20 
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace do projektu Erasmus+ výzva 2020 
  
Usnesení číslo: 2190/RMOb-JIH/1822/38 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, se sídlem 
Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778 do projektu Erasmus+ výzva 2020, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0018/20 
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 2191/RMOb-JIH/1822/38 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu odpisového plánu na rok 2020 

- Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, se sídlem 
Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855, dle předložené důvodové zprávy 

- Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace, se sídlem 
F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, dle předložené důvodové 
zprávy 

2) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2020 

- Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, se sídlem 
Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855, a to zvýšením plánovaných nákladů 
na odpisy majetku ve výši 7 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace, se sídlem 
F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 5  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 24  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy  
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 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0019/20 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2192/RMOb-JIH/1822/38 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvkové organizace, se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70944652, v celkové hodnotě 77 945 Kč, dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 

  
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Marcela Kunová, T: 31.03.2020
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0020/20 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2193/RMOb-JIH/1822/38 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvkové organizace, se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, 
IČO 70631786, v celkové hodnotě 49 260 Kč, dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 

  
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Karla Kuklová, T: 31.03.2020
 předseda likvidační komise 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0021/20 
Změna hodnot movitého majetku předaného k hospodaření a změna úplného znění 
přílohy č. 3 ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře 
  
Usnesení číslo: 2194/RMOb-JIH/1822/38 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
hodnoty movitého majetku předaného k hospodaření vyčíslené ke dni 31.12.2019 níže 
uvedeným příspěvkovým organizacím ve školství a kultuře dle důvodové zprávy 

  
2) souhlasí 

  
se změnou přílohy č. 3 a jejího úplného znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací 
ve školství a kultuře k níže uvedeným příspěvkovým organizacím k 31.12.2019: 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace,
se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652 

- Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, se sídlem 
Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, Krestova  36A, příspěvková organizace, 
se sídlem Krestova 36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743 

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

- Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361 

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

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751 

- Základní škola Ostrava–Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem 
F. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70944661 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace, 
se sídlem B. Dvorského 1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978352 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, 
se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687 
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- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 
se sídlem Kosmonautů 2215/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631760 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, 
se sídlem Březinova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 

- Základní škola Ostrava–Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, se sídlem 
Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 
se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328 

- Základní škola Ostrava–Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace, se sídlem 
Jugoslávská 2906/23, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978344 

- Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628 

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

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace, 
se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631786 

- Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace, se sídlem 
Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 75029839 

- Mateřská škola Volgogradská 4, 700 30  Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem 
Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847 

- Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, se sídlem 
Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855 

- Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863 

- Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, se sídlem 
Adamusova1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871 

- Mateřská škola A. Gavlase 12A, 700 30 Ostrava - Dubina, příspěvková organizace, se sídlem 
A. Gavlase 182/12A, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029880 

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

- Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0014/20 
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2195/RMOb-JIH/1822/38 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout pozemky pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou: 

1. část pozemku p.č.st. 2972/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,66 m2 (celková výměra 
240 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38594 příslušejícího 
k jednotce 5/231 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

2. pozemek p.č.st. 3725, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0016/20 
Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2196/RMOb-JIH/1822/38 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout parkovací stání č. 57 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, 
stavby bez čp/če, obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Vlasty Vlasákové za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového 
vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně 
DPH měsíčně 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0018/20 
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita - Při Hůře 
  
Usnesení číslo: 2197/RMOb-JIH/1822/38 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 6384 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m² v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita – Při Hůře, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0017/20 
Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova a ul. Markova 
  
Usnesení číslo: 2198/RMOb-JIH/1822/38 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 90 m² v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Zimmlerova, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, 
za účelem užívání zahrady u domu, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 
990 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
2) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.p.č. 1060/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m² 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova, XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX, za účelem užívání zahrady u domu, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. 
za celkovou částku 572 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0507/19 
Vyřazení neupotřebitelného majetku z evidence a jeho následná likvidace 
  
Usnesení číslo: 2199/RMOb-JIH/1822/38 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení a následné likvidaci neupotřebitelného 
majetku – dálkových ovladačů k vratům parkovacích objektů v k. ú. Dubina u Ostravy, 
spravovaného pod ORJ 12 (materiál na skladě; materiál – ovladače krytá stání) v celkové výši 
19 839,80 Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0049/20 
Kontrola plnění úkolů z usnesení RMOb k 31.12.2019 
  
Usnesení číslo: 2200/RMOb-JIH/1822/38 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu plnění úkolů z usnesení RMOb k 31.12.2019 s tím, že: 

a) úkoly z usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se ponechávají ve sledování 

b) úkoly z usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu jsou splněny a vyřazují se z dalšího 
sledování 

c) u úkolů z usnesení dle přílohy č. 3 se mění termín plnění úkolu dle předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0009/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 126.19 „Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů a nebytových 
objektů v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2201/RMOb-JIH/1822/38 

OVZ 

k usnesení č. 2064/RMObM-JIH/1822/16 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 126.19 „Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů a nebytových 
objektů v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření smlouvy 
na zajištění úklidu u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Ivou Macurovou, 
K Salmovci 1551/26, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 64996131, za nabídkovou cenu 
za provádění pravidelného úklidu 34 500 Kč bez DPH/měsíc a za nabídkovou cenu 89 Kč 
bez DPH za 1 hod. práce na 1 pracovníka za provádění mimořádného úklidu, a za ceny uvedené 
v příloze č. 1 přiložené smlouvy 

2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy na zajištění úklidu 
s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 126.19 
„Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů a nebytových objektů v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 07.02.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy na zajištění úklidu k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky 
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na služby VZ 126.19 „Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů a nebytových 
objektů v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.03.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0011/20 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce)- VZ 116.19 
„Hydroizolace MŠ Šponarova” 
  
Usnesení číslo: 2202/RMOb-JIH/1822/38 

OVZ 

k usnesení č. 1964/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 stavební práce VZ 116.19 „Hydroizolace MŠ Šponarova” a o uzavření smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem: 

- JAMI - stav, s. r. o., se sídlem Mitrovická 618/411e, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, 
IČO: 27855627, za nabídkovou cenu 2 550 345,74 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
120 kalendářních dnů od zahájení díla 

a jako druhým v pořadí 

- CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
IČO: 25357603, za nabídkovou cenu 2 922 292,95 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
170 kalendářních dnů od zahájení díla 

2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 116.19 
„Hydroizolace MŠ Šponarova” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 17.02.2020
 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 116.19 
„Hydroizolace MŠ Šponarova” 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.02.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0012/20 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 128.19 
„Výměna nákladních výtahů v MŠ Výškovická 120a, MŠ Volgogradská 4, 
MŠ P. Lumumby 25” 
  
Usnesení číslo: 2203/RMOb-JIH/1822/38 

OVZ 

k usnesení č. 2020/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 128.19 „Výměna nákladních výtahů v MŠ Výškovická 120a, 
MŠ Volgogradská 4, MŠ P. Lumumby 25” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem: 

- Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o., se sídlem Nové Dvory-Kamenec 3605, Frýdek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČO: 25850261, za nabídkovou cenu 1 053 000 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
90 kalendářních dnů od zahájení díla 

a jako druhým v pořadí 

- HV Výtahy s.r.o., se sídlem Filípkova 1754/19, Kateřinky, 747 05 Opava, IČO: 62302418, 
za nabídkovou cenu 1 152 100 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 75 kalendářních dnů od zahájení 
díla 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 128.19 
„Výměna nákladních výtahů v MŠ Výškovická 120a, MŠ Volgogradská 4, MŠ P. Lumumby 25”

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 17.02.2020
 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 128.19 
„Výměna nákladních výtahů v MŠ Výškovická 120a, MŠ Volgogradská 4, MŠ P. Lumumby 25”

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 13.03.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0013/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 01.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2204/RMOb-JIH/1822/38 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 01.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih“ 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 
s úpravou 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 01.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.03.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0014/20 
Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -
VZ 123.19 „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6” 
  
Usnesení číslo: 2205/RMOb-JIH/1822/38 

OVZ 

k usnesení č. 2013/RMOb-JIH/1822/34 
  
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 123.19 „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6” 
dle předložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty pro podání nabídek 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0015/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 124.19 Zpracování projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně, včetně 
pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská“ 
  
Usnesení číslo: 2206/RMOb-JIH/1822/38 

OVZ 

k usnesení č. 2011/RMOb-JIH/1822/34 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 124.19 Zpracování projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně, včetně 
pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem Made 4 BIM s.r.o., Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 
Ostrava, IČO: 06923321, za nabídkovou cenu 364 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 
85 kalendářních dnů a s hodinovou sazbou za výkon autorského dozoru 300 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 124.19 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava školní kuchyně, včetně pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 24.02.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony u této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 124.19 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně, včetně pořízení vybavení a VZT 
ZŠ Srbská“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.03.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0016/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 125.19 Zpracování projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně vč. pořízení 
vybavení MŠ Lumumby 14“ 
  
Usnesení číslo: 2207/RMOb-JIH/1822/38 

OVZ 

k usnesení č. 2014/RMOb-JIH/1822/34 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 125.19 Zpracování projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně vč. pořízení 
vybavení MŠ Lumumby 14“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem Made 4 BIM s.r.o., Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava, 
IČO: 06923321, za nabídkovou cenu 130 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 60 kalendářních 
dnů a s hodinovou sazbou za výkon autorského dozoru 300 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 125.19 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ Lumumby 14“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 24.02.2020
 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 u této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 125.19 
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Zpracování projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení 
MŠ Lumumby 14“ 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.03.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0017/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 04.20 
„Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les” 
  
Usnesení číslo: 2208/RMOb-JIH/1822/38 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 04.20 
„Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les” dle ust. § 27 v návaznosti 
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu s úpravou 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

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

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 04.20 „Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les” 
a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 20.03.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0010/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 112.19 
„Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu 
Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2209/RMOb-JIH/1822/38 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 112.19 
„Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih“ 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 s úpravou 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. István Polónyi, 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. David Slanina, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
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na stavební práce VZ 112.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 16.04.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0001/20 
Smlouva o zajištění vybudování přeložky rozvodného tepelného zařízení, vzájemné 
součinnosti a uvedení do provozu 
  
Usnesení číslo: 2210/RMOb-JIH/1822/38 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu se společností Veolia Energie, ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193410 o zajištění vybudování přeložky rozvodného tepelného 
zařízení, vzájemné součinnosti a uvedení do provozu na pozemku p.č. 20184/12, v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště 
Ostrava, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

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

 
  

(zn. předkl.) 
VSV/RMOb/0001/20 
Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti 
se zajištěním akce Slavnosti Jihu 2020 v termínu 13.-14. 6. 2020 
  
Usnesení číslo: 2211/RMOb-JIH/1822/38 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
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 na zajištění realizace akce Slavnosti Jihu 2020 v termínu 13. - 14. 6. 2020 a o uzavření 
smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 1 předkládaného materiálu 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0024/20 
Změna s financováním projektu 
  
Usnesení číslo: 2212/RMOb-JIH/1822/38 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se změnou financování projektu “Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická” 
v předpokládané výši 5 447 tis. Kč vč. DPH pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 
64, příspěvkovou organizaci, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70978310  v předpokládané výši 5 447 tis. Kč vč. DPH, v roce 2020 v rámci 66. výzvy 
IROP, dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 

  
požádat Radu města Ostravy o změnu v předfinancování projektu z výše poskytnuté dotace 
v rámci 66. výzvy IROP pro rok 2020 v předpokládané částce 2 452 tis. Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0023/20 
Žádosti o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy na zabezpečení 
prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2213/RMOb-JIH/1822/38 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
žádosti o poskytnutí transferů na projekty v rámci prevence kriminality městského obvodu 
Ostrava-Jih předkládané statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy 
dle předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 

  
podání žádostí o poskytnutí transferů statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy 
dle předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0023/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 101.19 
„Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů” 
  
Usnesení číslo: 2214/RMOb-JIH/1822/38 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 101.19 
„Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů” dle ust. § 27 v návaznosti 
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

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

náhradníci členů: 
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
2. Anna Kührová, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- hodnotící komisi 
členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
3. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb 

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

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky VZ 101.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
kupní smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 03.04.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0001/20 
Návrh na uzavření Smlouvy o dílo za účelem zajištění základního servisu a údržby 
technologie vodního prvku - fontány na ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 2215/RMOb-JIH/1822/38 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o dílo za účelem zajištění základního servisu a údržby technologie vodního 
prvku - fontány na ul. Horní se společností Lentus agilis, spol. s r. o., IČO 26955016, se sídlem 
Kobylí 809, 691 10 Kobylí, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0002/20 
Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti 
s dodáním dřevěných stánků na náměstí na ul. Horní v Ostravě - Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2216/RMOb-JIH/1822/38 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení výjimky odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih ze Zásad 
pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih 
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, a to v souvislosti 
s dodáním dřevěných stánků na náměstí ul. Horní v Ostravě – Hrabůvce 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0024/20 
Žádost o souhlas vlastníka k úpravám na pozemku, který je pronajat spolu s prostorem 
sloužícím podnikání, v objektu na ulici 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 2217/RMOb-JIH/1822/38 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
udělit souhlas k úpravám na pozemku p.č. 1030 o výměře 1 544 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, 
o který byl rozšířen nájem prostoru sloužícího podnikání, objektu č.p. 259, zastavěná plocha 
a nádvoří, na pozemku p.č. 737 v k.ú. Výškovice u Ostravy, adresní místo 29. dubna 259/33, 
700 30 Ostrava-Výškovice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy 
městskému obvodu Ostrava-Jih, Základní škole Ostrava-Výškovice, s.r.o., IČO 25376420, 
se sídlem 29. dubna 259/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, zastoupená Mgr. Kateřinou 
Karpíškovou, která prostor užívá na základě nájemní smlouvy č. 2/b/014/874/02 ze dne 
24.09.2002, ve znění dodatků, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 
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 zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0023/20 
Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 2218/RMOb-JIH/1822/38 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zaslání výzvy k odstranění závadného chování nájemci bytu č. X nacházejícím 
se v X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXX, která stojí na pozemku parcelní č. st. XXX -
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
XXXXXXXX XXXXX, obec Ostrava podle ust. § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, XXXXXXXX XXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXXX XXX, Ostrava-XXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0008/20 
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy na akceptaci platebních karet 
  
Usnesení číslo: 2219/RMOb-JIH/1822/38 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
informaci o rozhodnutí Komerční banky, a.s. ukončit provoz všech systémů spojených 
s akceptací platebních karet prostřednictvím platebních terminálů a platební brány a nutnosti 
migrace městského obvodu Ostrava-Jih jako klienta pod licenční a systémou platformu 
Worldline NV/SA v průběhu I. čtvrtletí roku 2020  

  
2) rozhodla 

  
o uzavření Rámcové smlouvy na akceptaci platebních karet mezi městským obvodem 
Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO: 00845451 a Worldline NV/SA, se sídlem 
Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brusel, Belgie, DIČ: BE 0418.547.872, a dále s Worldline Czech 
Republic s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 03633144 
ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu a odboru hospodářské správy realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 Vyřizuje: Ing. Radim Navrátil, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy, BOZP a PO 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0009/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 4/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2220/RMOb-JIH/1822/38 

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: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 065 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1,§ 3639, pol. 6129 o 1 065 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 10 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6122 o 10 tis. Kč 

c) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 6402, pol. 2229, UZ 348, ORG 230 o 4 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5366, UZ 348 o 4 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651 o 4 200 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400343000000 o 4 200 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 06.02.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0004/20 
Žádost o dar 
  
Usnesení číslo: 2221/RMOb-JIH/1822/38 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
poskytnout finanční dar obecně prospěšné společnosti Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., 
Gurťjevova 459/11, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 26850176, ve výši 20 000 Kč na úhradu 
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nákladů za pronájem prostor a služeb, a na hudební produkci Společenského plesu Mobilního 
hospice Ondrášek 

  
2) rozhodla 

  
uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0003/20 
Souhlas se stavebním záměrem, pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Jičínská 
  
Usnesení číslo: 2222/RMOb-JIH/1822/38 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem stavby “Bytový dům Majerovec - parkoviště”, 
v rámci kterého dojde mimo jiné ke zřízení příjezdu k parkovišti na parc.č. 1116/2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, na části pozemku parc.č.1116/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
souhlas pro stavebníka - společnost VOTASTAV building s.r.o., IČO: 04101090, se sídlem 
Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku parc.č. 1116/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, za účelem umístění a užívání příjezdu k parkovišti na parc.č. 1116/2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, společnosti VOTASTAV building s.r.o., IČO: 04101090, se sídlem 
Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
a ročním nájemným ve výši 200 Kč/m2, tj. 5 000 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění 
přílohy č. 3 materiálu 

  
 

 


