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 Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 20.02.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

2226/RMOb-JIH/1822/39 OFR/RMOb/00
13/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 6/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2227/RMOb-JIH/1822/39 OFR/RMOb/00
12/20 

Návrh na zřízení oprávnění ke službám přímého 
bankovnictví na účtech Komerční banky, a.s 
a na uzavření dohody o poskytnutí čtečky čipových 
karet 

2228/RMOb-JIH/1822/39 OFR/RMOb/00
10/20 

Žádost o odškodnění vzniklé újmy na zdraví A. T. 

2229/RMOb-JIH/1822/39 SOC/RMOb/00
05/20 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 
70 v Ostravě-Hrabůvce 

2230/RMOb-JIH/1822/39 SOC/RMOb/00
06/20 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

2231/RMOb-JIH/1822/39 SOC/RMOb/00
09/20 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 
70 v Ostravě-Hrabůvce 

2232/RMOb-JIH/1822/39 SOC/RMOb/00
10/20 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 
70 v Ostravě-Hrabůvce 

2233/RMOb-JIH/1822/39 SOC/RMOb/00
11/20 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 
72 v Ostravě-Hrabůvce 

2234/RMOb-JIH/1822/39 SOC/RMOb/00
07/20 

Žádost o finanční podporu pro rok 2020 

2235/RMOb-JIH/1822/39 SOC/RMOb/00
08/20 

Žádost o příspěvek na úhradu nákladů 
na poskytování péče o občany města 

2236/RMOb-JIH/1822/39 OSR/RMOb/00
02/20 

Obec přátelská rodině a seniorům 2020 

2237/RMOb-JIH/1822/39 ODK/RMOb/00
03/20 

Přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu 
hrobových míst za období červenec-prosinec 2019 

2238/RMOb-JIH/1822/39 ODK/RMOb/00
04/20 

Přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti 
s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné 
hodnoty za období červenec - prosinec 2019 

2239/RMOb-JIH/1822/39 ODK/RMOb/00
05/20 

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu životního 
prostředí města Ostravy na provedení inventarizace 
dřevin 

2240/RMOb-JIH/1822/39 ODK/RMOb/00
06/20 

Aktualizace příloh zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih 

2241/RMOb-JIH/1822/39 ODK/RMOb/00
07/20 

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
v souvislosti s opravou chodníků na ul. Josefa 
Kotase v Ostravě - Hrabůvce 

2242/RMOb-JIH/1822/39 OPR/RMOb/00
03/20 

Výroční zpráva o činnosti statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih a jeho 
orgánů v oblasti poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 
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2243/RMOb-JIH/1822/39 OPR/RMOb/00
04/20 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2020 

2244/RMOb-JIH/1822/39 OSK/RMOb/00
25/20 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - 
AKADEMIA CZ, s.r.o., seminář na téma 
Moravskoslezské setkání urologů a onkologů 

2245/RMOb-JIH/1822/39 OSK/RMOb/00
27/20 

Realizace projektu a poskytnutí návratné finanční 
výpomoci Základní škole Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizaci 

2246/RMOb-JIH/1822/39 OSK/RMOb/00
28/20 

Realizace projektu a poskytnutí návratné finanční 
výpomoci Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové 
organizaci 

2247/RMOb-JIH/1822/39 OSK/RMOb/00
29/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvkovou organizaci 

2248/RMOb-JIH/1822/39 OSK/RMOb/00
30/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 
6B, příspěvkovou organizaci 

2249/RMOb-JIH/1822/39 OSK/RMOb/00
34/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace 

2250/RMOb-JIH/1822/39 OSK/RMOb/00
35/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace 

2251/RMOb-JIH/1822/39 OSK/RMOb/00
36/20 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

2252/RMOb-JIH/1822/39 OSK/RMOb/00
37/20 

Rozhodnutí k odstranění stavby – Mateřská škola, 
Chrjukinova 1821/11, Ostrava-Zábřeh 

2253/RMOb-JIH/1822/39 OSK/RMOb/00
39/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace 

2254/RMOb-JIH/1822/39 OSK/RMOb/00
40/20 

Návrh na ocenění ředitelek základní školy 
a mateřské školy u příležitosti Dne učitelů, 
vyhlášeného Magistrátem města Ostravy 

2255/RMOb-JIH/1822/39 OSK/RMOb/00
41/20 

Změny osobních příplatků ředitelům příspěvkových 
organizací základních a mateřských škol zřízených 
městským obvodem Ostrava-Jih 

2256/RMOb-JIH/1822/39 OSK/RMOb/00
42/20 

Změna Přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací 
listině příspěvkových organizací ve školství 
a kultuře 

2257/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
12/20 

Pronájem garážového stání č. 9 v bytovém domě 
na ul. Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina 

2258/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
13/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvám o nájmu části 
nemovistosti bytových domů Mňukova 3022/24, 
Ostrava-Zábřeh, Výškovická 446/151, 
Ostrava-Výškovice 
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2259/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
14/20 

Ukončení nájmu prostorů sloužících podnikání 
v objektu k bydlení na ul. Mňukova 3022/24 
v Ostravě-zábřehu, zveřejnění záměrů 

2260/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
15/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

2261/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
18/20 

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy 
č. 026/2017/OBH uzavřené dne 02.02.2017 a změnu 
nájemní smlouvy č. 036/18/OBH uzavřené dne 
21.02.2018 

2262/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
19/20 

Zveřejnění záměru na pronájem části střechy 
bytového domu Horymírova 2975/4, 
Ostrava-Zábřeh 

2263/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
20/20 

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

2264/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
21/20 

Začlenění nebytového prostoru na ulici Čujkovova 
1719/31 v Ostravě-Zábřehu zpět do obecního 
bytového fondu a změna účelu jeho užívání 

2265/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
25/20 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí 
dvou let od přechodu nájmu bytu ze zákona 

2266/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
26/20 

Výzva společným nájemcům bytu k odstranění 
závadného chování 

2267/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
28/20 

Žádost o splátkový kalendář I. H. 

2268/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
31/20 

Žádost o uzavření dohody o splátkách bývalého 
nájemce prostoru v objektu Horní 81, O.-Dubina 

2269/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
32/20 

Žádost o výpůjčku prostoru v objektu 
bez č.p. v lokalitě ulice J. Matuška, O.-Dubina 

2270/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
34/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

2271/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
35/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

2272/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
41/20 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Špillarova 

2273/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
43/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 
14 

2274/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
45/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 
16 

2275/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
51/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Na Mýtě 

2276/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
54/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 5 

2277/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
59/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Patrice Lumumby 

2278/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
60/20 

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

2279/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
61/20 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Starobělská 
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2280/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
65/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská 

2281/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
67/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 7 

2282/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/05
02/19 

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava 

2283/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
35/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
1. úsek 

2284/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
21/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
2. úsek 

2285/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
30/20 

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

2286/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
52/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova 

2287/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
62/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 

2288/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
36/20 

Výpůjčka pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská 

2289/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
25/20 

Záměr na výpůjčku části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. U Hrůbků 

2290/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
46/20 

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

2291/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
47/20 

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

2292/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
33/20 

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

2293/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
63/20 

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

2294/RMOb-JIH/1822/39 OMJ/RMOb/00
64/20 

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

2295/RMOb-JIH/1822/39 INV/RMOb/000
4/20 

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, 
Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben, dodatek 
č. 1 

2296/RMOb-JIH/1822/39 INV/RMOb/000
5/20 

Investiční záměry č. 16-17/2019 

2297/RMOb-JIH/1822/39 OVZ/RMOb/00
18/20 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS 
(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 
138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění 
oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského 
obvodu Ostrava - Jih” 

2298/RMOb-JIH/1822/39 OVZ/RMOb/00
19/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 109.19 
Zpracování projektové dokumentace „Celková 
rekonstrukce MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 
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2299/RMOb-JIH/1822/39 OVZ/RMOb/00
20/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 110.19 
Zpracování projektové dokumentace „Celková 
rekonstrukce MŠ Gavlase 12A, Ostrava-Dubina“ 

2300/RMOb-JIH/1822/39 OVZ/RMOb/00
25/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 112.19 „Opravy 
výtluků na komunikacích svěřených do správy 
městského obvodu Ostrava-Jih” 

2301/RMOb-JIH/1822/39 OVZ/RMOb/00
27/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 05.20 „Údržba vybraných 
školních zahrad v městském obvodu Ostrava – Jih“ 

2302/RMOb-JIH/1822/39 OVZ/RMOb/00
28/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 08.20 „Zateplení 
a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29“ 

2303/RMOb-JIH/1822/39 OVZ/RMOb/00
22/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 113.19 
„Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava 
- Jih v roce 2020“ 

2304/RMOb-JIH/1822/39 OVZ/RMOb/00
26/20 

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

2305/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
36/20 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 

2306/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
41/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
k bydlení na ul. Rodimcevova 2055/25, 
Ostrava-Zábřeh 

2307/RMOb-JIH/1822/39 OBH/RMOb/00
33/20 

Zveřejnění záměru na výpůjčku prostoru sloužícího 
podnikání v lokalitě na ul. Horní 

2308/RMOb-JIH/1822/39 TAJ/RMOb/000
1/20 

Jmenování členů výběrové komise pro výběrové 
řízení na místo ředitele Technických služeb 
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OMJ/RMOb/00
23/20 

Inflace 2020 u určených nájmů 

 OMJ/RMOb/00
50/20 

Záměr na změnu nájemní smlouvy v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Horní 

 OMJ/RMOb/00
58/20 

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

 OVZ/RMOb/00
24/20 

Vyloučení vybraného dodavatele (nadlimitní 
veřejná zakázka na služby) - VZ 96.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, 
prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“ 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0013/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 6/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih na rok 
2020 
  
Usnesení číslo: 2226/RMOb-JIH/1822/39 

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 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5221 o 20 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5331 o 20 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 8 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5222 o 8 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 154 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, ORG 0400344000000 o 154 tis. Kč 

g) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400170000000 o 108 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400142000000 o 64 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400051000000 o 44 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 27.02.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0012/20 
Návrh na z řízení oprávn ění ke službám p římého bankovnictví na ú čtech Komer ční 
banky, a.s a na uzav ření dohody o poskytnutí čtečky čipových karet 
  
Usnesení číslo: 2227/RMOb-JIH/1822/39 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o zřízení oprávnění ke službám přímého bankovnictví na účtech zřízených u Komerční banky, 
a.s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054, pro oprávněné osoby 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít Dohodu o poskytnutí čtečky čipových karet mezi městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 
791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451 a Komerční bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 
Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) bere na vědomí 
  

informaci, že je banka oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství 
způsobem dle článku 28 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 3 
předloženého materiálu 

  
4) souhlasí 
  

se zpracováním údajů právnické osoby dle článku 28.3 Všeobecných obchodních podmínek, 
které jsou uvedeny v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
5) souhlasí 
  

s tím, že je banka oprávněna započítávat své pohledávky za městským obvodem Ostrava-Jih 
v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou 
uvedeny v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
6) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 29.02.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0010/20 
Žádost o odškodn ění vzniklé újmy na zdraví A. T. 
  
Usnesení číslo: 2228/RMOb-JIH/1822/39 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

nevyhovět žádosti o odškodnění vzniklé újmy na zdraví XXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX X XX

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení a zaslat žadateli stanovisko k žádosti 
o odškodnění 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 13.03.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0005/20 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2229/RMOb-JIH/1822/39 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 676/70 v Ostravě-Hrabůvce na dobu 
určitou, dle důvodové zprávy 

Odborářská 676/70, 0+2, č. b. 14 

XXXXXXXX XXXXXX nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0006/20 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 2230/RMOb-JIH/1822/39 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova 
v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy 

Horymírova 3064/125, 0+1, č. b. 85 

XXXXXXXXXX, nar.XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX 
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0009/20 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2231/RMOb-JIH/1822/39 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 676/70 v Ostravě-Hrabůvce na dobu 
určitou, dle důvodové zprávy 

Odborářská 676/70, 0+2, č. b. 20 

XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX  

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0010/20 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2232/RMOb-JIH/1822/39 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 676/70 v Ostravě-Hrabůvce na dobu 
určitou, dle důvodové zprávy 

Odborářská 676/70, 0+2, č. b. 32 

XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0011/20 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 72 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2233/RMOb-JIH/1822/39 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce na dobu 
určitou, dle důvodové zprávy 

Odborářská 677/72, 0+2, č. b. 16 

XXXXXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX 
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(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0007/20 
Žádost o finan ční podporu pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2234/RMOb-JIH/1822/39 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neposkytnout finanční dar příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, Javornická 830, 768 72 
Chvalčov, IČO 00092096, ve výši 15 000 Kč k zajištění sociálních služeb pro občana s trvalým 
pobytem v městském obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0008/20 
Žádost o p říspěvek na úhradu náklad ů na poskytování pé če o ob čany m ěsta 
  
Usnesení číslo: 2235/RMOb-JIH/1822/39 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neposkytnout finanční dar příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních 
a pobytových sociálních služeb, p.o.,Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov-Podlesí, 
IČO 00847470, na pokrytí části nákladů na sociální službu poskytovanou občanovi městského 
obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0002/20 
Obec p řátelská rodin ě a senior ům 2020 
  
Usnesení číslo: 2236/RMOb-JIH/1822/39 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s podáním přihlášky do soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí - Obec přátelská rodině 
a seniorům 2020  pro oblast II. Obec přátelská seniorům 

  
2) ukládá 
  

odboru strategického  rozvoje zajistit veškeré úkony související s  podáním přihlášky dle bodu 
1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami  programu Obec přátelská rodině a seniorům 2020 
Ministerstva práce a sociálních věcí   

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 29.02.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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3) ukládá 
  

místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu materiál ve věci 
podání přihlášky do soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí - Obec přátelská rodině 
a seniorům 2020  pro oblast II. Obec přátelská seniorům dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Dohnal, T: 12.03.2020
 místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0003/20  
Přehled o po čtu uzav řených smluv o nájmu hrobových míst za období 
červenec-prosinec 2019 
  
Usnesení číslo: 2237/RMOb-JIH/1822/39 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti 
v Ostravě-Zábřehu za období červenec - prosinec 2019, dle předloženého materiálu a přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0004/20  
Přehled nabytých v ěcí v p řípadech poz ůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem 
nepatrné hodnoty za období červenec - prosinec 2019 
  
Usnesení číslo: 2238/RMOb-JIH/1822/39 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné 
hodnoty, jehož souhrnná hodnota nepřesáhla částku 20 000 Kč, za období červenec - prosinec 
2019, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0005/20  
Žádost o poskytnutí dotace z Fondu životního prost ředí města Ostravy na provedení 
inventarizace d řevin 
  
Usnesení číslo: 2239/RMOb-JIH/1822/39 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na provedení 
inventarizace dřevin, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0006/20  
Aktualizace p říloh z řizovací listiny p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2240/RMOb-JIH/1822/39 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu schválit aktualizaci přílohy č. 1 a přílohy č. 2 ke zřizovací 
listině organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle předloženého materiálu a jeho přílohy

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0007/20  
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo v souvislosti s opravou chodník ů 
na ul. Josefa Kotase v Ostrav ě - Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2241/RMOb-JIH/1822/39 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0703/2019/ODK na realizaci VZ 45.19 

Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce, se společností STAVIA - silniční 
stavby, a.s., IČO 25864092, se sídlem Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, z důvodu 
vzniku víceprací. V důsledku těchto změn se cena 12 398 234,56 Kč bez DPH sjednaná 
ve smlouvě o dílo zvyšuje o částku 289 687,39 Kč bez DPH na celkovou částku 
12 687 921,95 Kč bez DPH, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0003/20 
Výro ční zpráva o činnosti statutárního m ěsta Ostrava, m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
a jeho orgán ů v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném p řístupu k informacím 
  
Usnesení číslo: 2242/RMOb-JIH/1822/39 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  Výroční zprávu o činnosti statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih a jeho 

orgánů v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, za rok 2019 

  
2) ukládá 
  tajemníkovi úřadu zveřejnit Výroční zprávu za rok 2019 na internetových stránkách Úřadu 

městského obvodu Ostrava-Jih 
  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 28.02.2020
 tajemník 
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3) ukládá 
  

odboru správních činností zveřejnit Výroční zprávu za rok 2019 na úřední desce Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 28.02.2020
 vedoucí odboru správních činností 

 
  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0004/20 
Sazebník úhrad náklad ů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 
2020 
  
Usnesení číslo: 2243/RMOb-JIH/1822/39 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2020 
dle přílohy č. 1 

  
2) ukládá 
  

tajemníkovi úřadu zveřejnit  Sazebník úhrad  nákladů pro rok 2020 na internetových stránkách 
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 28.02.2020
 tajemník 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0025/20  
Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č - AKADEMIA CZ, s.r.o., seminá ř na téma 
Moravskoslezské setkání urolog ů a onkolog ů 
  
Usnesení číslo: 2244/RMOb-JIH/1822/39 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neposkytnutí finančního daru 20 000 Kč organizaci AKADEMIA CZ, s.r.o., Dokoupilova 
107/3, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČO 286 48 714 a neuzavřít darovací smlouvu dle přílohy 
č. 2 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0027/20  
Realizace projektu a poskytnutí návratné finan ční výpomoci Základní škole 
Ostrava-Hrab ůvka, Provaznická 64, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2245/RMOb-JIH/1822/39 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

realizaci projektu „Modernizace učeben na ZŠ Provaznická” z programu IROP Základní školy 
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310 v celkové částce 5 446 340,13 Kč, z toho 
předfinancování ve výši 4 901 706,11 Kč a spolufinancování ve výši 544 634,02 Kč 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní 
škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci, se sídlem Provaznická 
831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, ve výši 4 901 706,11 Kč na předfinancování 
projektu „Modernizace učeben na ZŠ Provaznická” a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0028/20  
Realizace projektu a poskytnutí návratné finan ční výpomoci Základní škole a mate řské 
škole Ostrava-Záb řeh, Březinova 52, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2246/RMOb-JIH/1822/39 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

realizaci projektu „Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova” z programu 
IROP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, 
se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 v celkové částce 
9 745 054,26 Kč, z toho předfinancování ve výši 8 000 000 Kč a spolufinancování ve výši 
1 745 054,26 Kč 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní 
škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci, se sídlem 
Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, ve výši  8 000 000 Kč 
na předfinancování projektu „Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova” 
a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0029/20  
Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava- Výškovice, 
Šeříková 33, p říspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 2247/RMOb-JIH/1822/39 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru ve výši 12 308 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70631786, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle důvodové 
zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0030/20  
Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava- Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p říspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 2248/RMOb-JIH/1822/39 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru ve výši 5 432 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace se sídlem Volgogradská 2600/6B, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0034/20  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Březinova 52, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2249/RMOb-JIH/1822/39 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace, se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, 
v celkové hodnotě 371 945,50 Kč, dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 
  
 Vyřizuje: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., T: 31.03.2020
 předseda likvidační komise 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0035/20  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Mate řské školy Ostrava- Hrabůvka, 
Adamusova 7, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2250/RMOb-JIH/1822/39 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2020 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace, se sídlem Adamusova 1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 75029871, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2020 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové 
organizace, se sídlem Adamusova 1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871, a to 
zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 22  tis. Kč, dle předložené důvodové 
zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0036/20  
Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření 
  
Usnesení číslo: 2251/RMOb-JIH/1822/39 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Základní škole  a mateřské škole 
Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652 v celkové hodnotě 176 955,24 Kč, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0037/20  
Rozhodnutí k odstran ění stavby – Mateřská škola, Chrjukinova 1821/11, 
Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 2252/RMOb-JIH/1822/39 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o odstranění stavby na ul. Chrjukinova 1821/11, k.ú. Zábřeh nad Odrou, p.č. st. 2127, která je 
odloučeným pracovištěm Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 
organizace, se sídlem Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847, 
dle důvodové zprávy 
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2) souhlasí 
  

s objednávkou na vypracování projektové dokumentace na odstranění stavby na ul. Chrjukinova 
1821/11, k.ú. Zábřeh nad Odrou, p.č. st. 2127, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
3) rozhodla 
  

požádat Radu města Ostravy o souhlas s odstraněním stavby na ul. Chrjukinova 1821/11, k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, p.č. st. 2127 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0039/20  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2253/RMOb-JIH/1822/39 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 167, příspěvkové organizace, se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70631735, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 167, 
příspěvkové organizace, se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70631735, a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 5  tis. Kč, 
dle předložené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0040/20  
Návrh na ocen ění ředitelek základní školy a mate řské školy u p říležitosti Dne u čitelů, 
vyhlášeného Magistrátem m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2254/RMOb-JIH/1822/39 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

návrhy na ocenění ředitelek základní školy a mateřské školy u příležitosti Dne učitelů, 
dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0041/20  
Změny osobních p říplatk ů ředitel ům příspěvkových organizací základních 
a mateřských škol z řízených m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2255/RMOb-JIH/1822/39 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změny osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol 
zřízených městským obvodem Ostrava-Jih s účinností od 01.03.2020, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0042/20  
Změna Přílohy č. 3 a její úplné zn ění ke zřizovací listin ě příspěvkových organizací 
ve školství a kultu ře 
  
Usnesení číslo: 2256/RMOb-JIH/1822/39 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu a úplné znění přílohy 
č. 3  ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře k níže uvedeným 
příspěvkovým organizacím k 31.12.2019, dle důvodové zprávy: 

- 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 
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- 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 

- 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 
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- 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 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0012/20  
Pronájem garážového stání č. 9 v bytovém dom ě na ul. Fr. Formana 274/53, 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 2257/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu 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 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření 
nájemní smlouvy s XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX  XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s výší 
nájemného 1 000 Kč/měsíc vč. DPH, za účelem garážování motorového vozidla, v rozsahu 
dle schválené vzorové nájemní smlouvy NS 01, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy 
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: 31.03.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0013/20  
Dodatek č. 1 ke smlouvám o nájmu části nemovistosti bytových dom ů Mňukova 
3022/24, Ostrava-Záb řeh, Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 2258/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o nájmu části nemovitosti se společností Vodafone Czech 
Republic, a.s., se sídlem Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, z důvodu 
vybudování vnitřních rozvodů optické infrastruktury elektronických komunikací v bytových 
domech k modernizaci základnových stanic pro  přenos  signálů veřejné sítě mobilních 
telefonů: 
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a) agend. č. S/1284/2016/OBH ze dne 14.11.2016, bytový dům s č. pop. 3022 na ul. Mňukova 
č. or. 24, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku p.č.st. 4760 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

b) agend. č. S/1151/2016/OBH ze dne 15.11.2016, bytový dům s č. pop. 446 na ul. Výškovická 
č. or. 151, Ostrava-Výškovice, který je součástí pozemku p.č. 740/27 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, 

v rozsahu předloženého materiálu, 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.) 
OBH/RMOb/0014/20  
Ukon čení nájmu prostor ů sloužících podnikání v objektu k bydlení na ul. M ňukova 
3022/24 v Ostrav ě-zábřehu, zve řejnění záměrů 
  
Usnesení číslo: 2259/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

výpovědi z nájmů prostorů sloužících podnikání v objektu k bydlení č.p. 3022, který je součástí 
pozemku p.č.st. 4760 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Mňukova 3022/24, 
Ostrava-Zábřeh, podanou nájemcem Jiřím Lorencem se sídlem Řadová 1895, Šenov, 
IČO 15448541 

  
2) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru 
a) na pronájem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 26,12 m², na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 400 Kč/m²/rok, bez určení účelu 
užívání, 
b) na pronájem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 45,60 m², na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 850 Kč/m²/rok, bez určení účelu 
užívání, v objektu k bydlení č.p. 3022, který je součástí pozemku p.č.st. 4760 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, adresní místo  Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, za podmínky, že v prostorech nebudou 
provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. 
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebude provozována 
herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 
předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně 
etickými a kulturními hodnotami, činnosti s erotickým podtextem a zastavárenské činnosti, 
dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0015/20  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 2260/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nepronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 149,09 m² v II. NP objektu č. p. 1492, stavba 
občanského vybavení, která 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, Janě Lapčákové, IČO 02541602, se sídlem 
Papírenská 785, 739 21 Paskov 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0018/20  
Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy č. 026/2017/OBH uzav řené dne 
02.02.2017 a změnu nájemní smlouvy č. 036/18/OBH uzav řené dne 21.02.2018 
  
Usnesení číslo: 2261/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 026/2017/OBH uzavřené dne 02.02.2017, 
na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 55,24 m², s účelem užívání jako kancelář 
a sklad, v budově č.p. 2462 objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č.st. 2868 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2462/20, 
Ostrava-Zábřeh, a to z důvodu změny nájemce z Ing. Petra Dvořáka, se sídlem Palackého 128, 
742 83 Klimkovice, IČO 75432820 a Mgr. Václava Vojtoviče, se sídlem Lumírova 523/28, 
700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 87540151 na Ing. Petra Dvořáka,  se sídlem Palackého 128, 
742 83 Klimkovice, IČO 75432820, s výší nájemného 520,71 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy 

b) zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 036/18/OBH uzavřené dne 21.02.2018, 
na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 54,92 m², s účelem užívání jako kancelář, 
v budově č.p. 2462 objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č.st. 2868 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2462/20, Ostrava-Zábřeh, a to 
z důvodu změny nájemce z Ing. Petra Dvořáka, se sídlem Palackého 128, 742 83 Klimkovice, 
IČO 75432820 a Mgr. Václava Vojtoviče, se sídlem Lumírova 523/28, 700 30 
Ostrava-Výškovice, IČO 87540151 na Mgr. Václava Vojtoviče, se sídlem Lumírova 523/28, 
700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 87540151, s výší nájemného 533,98 Kč/m²/rok,  na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0019/20  
Zveřejnění záměru na pronájem části st řechy bytového domu Horymírova 2975/4, 
Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 2262/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem části střechy k umístění technologického zařízení, anténního 
systému pro  přenos  signálů veřejné sítě mobilních telefonů a vybudování vnitřních rozvodů 
optické infrastruktury elektronických komunikací u bytového domu s č.p. 2975 
na ul. Horymírova č. or. 4, Ostrava-Zábřeh na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 
120 000,00 Kč/rok bez DPH. Odběr elektrické energie pro provoz zařízení bude zajištěn 
nájemcem na základě instalovaného samostatného elektroměru, v rozsahu předloženého návrhu, 
dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0020/20  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 
  
Usnesení číslo: 2263/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícího se v X. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. XXXXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území XXXXXX X XXXXXX, adresní místo XXXXXXX XXXXXX XXXXX , 
obec Ostrava, s XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX , 
XXXXXXX XXXXXX, dle d ůvodové zprávy 

  
2) trvá 
  

na vyklizení bytu 

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0021/20  
Začlenění nebytového prostoru na ulici Čujkovova 1719/31 v Ostrav ě-Zábřehu zp ět 
do obecního bytového fondu a zm ěna účelu jeho užívání 
  
Usnesení číslo: 2264/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se začleněním nebytového prostoru o výměře 22,83 m2 nacházejícím se v 1. NP jiné stavby 
č.p. 1719, která je součástí pozemku p.č.st. 2184 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, zpět do obecního bytového fondu a se změnou jeho účelu 
užívání na bytovou jednotku, dle důvodové zprávy 

  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 25/50 
   

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0025/20  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 2265/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícího se v XX nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní číslo st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území XXXXXX XXX XXXX, adresní místo XXXXXXX  XXXXX , obec 
Ostrava, na dobu určitou s účinností ode dne 25.02.2020 s XXXXX XXXXXXXXX, XXX
XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dle d ůvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0026/20  
Výzva spole čným nájemc ům bytu k odstran ění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 2266/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy společným nájemcům 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 Hrabůvka, adresní místo Zlepšovatelů XXXXXXX, obec Ostrava podle ust. § 2288 odst. 
1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
dle důvodové zprávy 

1. XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, bytem Zlepšovatelů XXXXX, Ostrava-XXXXXX

2. XXXX XXXXXX, nar. XXXXXXX, bytem Zlepšovatelů XXXXXX ,
Ostrava-XXXXXXXX, zastoupený XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX , bytem 
Zlepšovatelů XXXXX, Ostrava-XXXXXXXX, na základě Generální plné moci ze dne 
24.11.2010  

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0028/20  
Žádost o splátkový kalendá ř I. H. 
  
Usnesení číslo: 2267/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít s XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXX, bytem Horní XXXXX X, 
Ostrava-XXXXXXXX, dohodu o splátkách dluhu za ubytovací místnost č. XX na ul. Hasičská 
XXXX, Ostrava-XXXXXXXX, v celkové výši 8 549 Kč formou pravidelných měsíčních 
splátek ve výši 950 Kč, a to po dobu 8 měsíců, poslední 9. splátka je stanovena ve výši 949 Kč, 
dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0031/20  
Žádost o uzav ření dohody o splátkách bývalého nájemce prostoru v objektu Horní 81, 
O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 2268/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o splátkách s Ing. Leopoldem Dudou, IČO 06205305, se sídlem Kotlářova 
3167/10, Ostrava-Zábřeh, který byl na základě nájemní smlouvy č. 197/17/OBH 
(ag.č.S/0781/2017/OBH) ze dne 24.07.2017, ve znění dodatku, nájemcem prostoru sloužícího 
podnikání v objektu č.p. 287, který je součástí pozemku p.č. 71/142 v k.ú. Dubina u Ostravy, 
adresní místo Horní 287/81, Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, na úhradu dlužného nedoplatku 
vyúčtování služeb za rok 2018 ve výši 67 887 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 
5 000 Kč, a to po dobu 13 měsíců, poslední 14. splátka je stanovena ve výši 2 887 Kč, v rozsahu 
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0032/20  
Žádost o výp ůjčku prostoru v objektu bez č.p. v lokalit ě ulice J. Matuška, O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 2269/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

žádost spolku Dakota, o.p.s. IČO 26828201, se sídlem Jaroslava Misky 69/6, Ostrava-Dubina, 
o výpůjčku prostoru sloužícího podnikání o výměře 15,93 m2 v objektu bez č.p., který je součástí 
pozemku p.č. 105/14 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
2) rozhodla 
  

nevyhovět žádosti a nezveřejnit záměr na výpůjčku prostor sloužících podnikání o výměře 
15,93 m2 v I. nadzemním podlaží pavilonu A4 objektu bez č.p., který je součástí pozemku 
p.č.105/14 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
za účelem užívání jako sklad, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0034/20  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 2270/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne 
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

a) Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 38 - XXXXXXXX
XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX 

b) Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 50 - XXXXXXXX, 
XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX 

c) Václava Jiřikovského 171/35, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 3 - XXXXXXX
XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX 

d) Jubilejní 283/20, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 3 - XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e) Jubilejní 291/34, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1 - XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

f) Jubilejní 301/37, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 3 - XXXXXXXXXXXXX , nar. 
XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

g) Edisonova 378/17, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 4 - XXXXXXXX XXXXXX , 
nar. XXXXXXXXX  XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

h) Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 3 -  XXXXXXXX XXXXXX , 
XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

i) Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka, 0+2, standard, č. b. 15 - XXXXXX XXXXXXX , 
XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

j) Svornosti 2281/3, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 11 – XXXXXX XXXXXX , nar. 
XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

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

2. o pronájmu bytu výběrovým řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření dohody 
o přistoupení k dluhu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu a o uzavření 
dohody o přistoupení k dluhu, dle důvodové zprávy 
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Markova 2947/16, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 19 - XXXXXXXX, XXXXXXXXX 
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením s váznoucím 
dluhem na základě uzavření dohody o přistoupení k dluhu o dalších uchazečích v pořadí 
dle důvodové zprávy   

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0035/20  
Poskytnutí slevy ze základního nájemného 
  
Usnesení číslo: 2271/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

žádost XXXX XXXXXXX, nájemce bytu č. XX v bytovém domě č.p. XXXX na ul. Tarnavova 
X, který je  součástí pozemku parc. č. st. XXXX v k.ú. Zábřeh nad Odrou, o snížení nájemného 
z důvodu nevytápění jednoho ze čtyř pokojů v období od 17.12.2019 do 07.01.2020 

  
2) rozhodla 
  

neposkytnout slevu ze základního nájemného XXXX XXXXXXX, nájemkyni  bytu č. XX
v bytovém domě č.p. XXXX na ul. Tarnavova X, který je součástí pozemku parc. č. st. XXXX
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, z důvodu nevytápění jednoho ze čtyř pokojů v období od 17.12.2019 
do 07.01.2020, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0041/20  
Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova 
  
Usnesení číslo: 2272/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout části pozemků parc.č. 793/166 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2 a 
parc.č. 793/342 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
za účelem užívání zahrady, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 891 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve 
znění přílohy č. 3 materiálu 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0043/20  
Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 14 
  
Usnesení číslo: 2273/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 817/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 20 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná, XXXXXXX XXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXX , 
bytem XXXXXXXX XXXXX XXXXX Ostrava-XXXXXXXX , za účelem užívání pozemku 
jako zahrada, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 220 Kč, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto
materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0045/20  
Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 16 
  
Usnesení číslo: 2274/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 816/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 21 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná, XXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX , 
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX , za účelem užívání pozemku jako zahrada, s výší 
nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 231 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0051/20  
Pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Na Mýt ě 
  
Usnesení číslo: 2275/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 939/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 44 m² v k. ú. Hrabůvka, 
ulice Na Mýtě, XXXXXXXXX XXXXXXX, bytem XX XXXX XXXX , 700 30 
Ostrava-XXXXXXXX, za účelem užívání pozemku jako zahrada, s výší nájemného 11 
Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 484 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu  
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0054/20  
Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 5 
  
Usnesení číslo: 2276/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 811/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 19 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná, XXXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXX
XXXXXX, 747 05 Opava-XXXXXXXX za účelem užívání pozemku jako zahrada, s výší 
nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 209 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0059/20  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby 
  
Usnesení číslo: 2277/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 
za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání č. 1 XXXXX. XXX XXXXXXXX , 
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX,XXXXXXXXXXXXXX za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. 
za celkovou částku 540 Kč ročně + zákonná sazba DPH na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu   

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0060/20  
Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – P ři Hůře 
  
Usnesení číslo: 2278/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 6377 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m² v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, lokalita – Při Hůře, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky XXXX
XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX , s výší 
nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 242 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0061/20  
Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Starob ělská 
  
Usnesení číslo: 2279/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout části pozemků p.p.č. 134/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2

a 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Starobělská, XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXXX za účelem užívání zahrady u domu, s výší nájemného 11 
Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 275 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní 
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0065/20  
Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská 
  
Usnesení číslo: 2280/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem stavby ,,Přístupový chodník k ordinaci 
na ul. Volgogradská 32” spočívajícím v umístění přístupového chodníku k lékařské ordinaci 
o výměře 26,5 m²  na části pozemku p.p.č. 783/17 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Volgogradská  2456/32,  v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 3 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníka MUDr. Milena Baldermanová s.r.o., IČO 044 79 491, 
se sídlem Petruškova 2936/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 783/17 ostatní plocha, zeleň o výměře 26,5 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Volgogradská společnosti MUDr. Milena Baldermanová s.r.o., IČO 044 79 491, 
se sídlem Petruškova 2936/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava, za účelem umístění a užívání 
přístupového chodníku k lékařské ordinaci s výší nájemného 100 Kč/m²/rok, tj. za celkovou 
částku 2 650 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní 
smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0067/20  
Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 7 
  
Usnesení číslo: 2281/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 812/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 19 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná XX XXXXXX XXXXX bytem XXXXXXXX XXXXX , 
XXXXX OstravaXXXXXXXXX , za účelem užívání pozemku jako zahrada, s výší nájemného 
11 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 209 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0502/19  
Předání majetku statutárnímu m ěstu Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2282/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s předáním majetku – veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce: 
„Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského, ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice – SO 401 
Veřejné osvětlení“, k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava v celkové hodnotě 1 272 340,47 Kč 
vč. DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucí odboru majetkového k podpisu předávacího protokolu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0035/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, 1. úsek 
  
Usnesení číslo: 2283/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „PD – PJD na ul. Výškovická 1. úsek (ul. Čujkovova –
ul. Svornosti)“ spočívajícím v uložení 4 ks kanalizačních přípojek PK2, PK3, PK4 a PK5 
do částí pozemků p.p.č. 654/80, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 783/11, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1095/23, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
k. ú.  Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu; 
souhlas pro stavebníka Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, je platný do 31.12.2022 
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2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 654/80, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 783/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1095/23, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú.  Zábřeh nad Odrou, za účelem uložení 
4 ks kanalizačních přípojek PK2, PK3, PK4 a PK5  v předpokládané délce 6,35 bm v rámci 
stavby pod názvem “PD – PJD na ul. Výškovická 1. úsek (ul. Čujkovova – ul. Svornosti)” 
ve prospěch společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a to za úplatu ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH 
za každý i započatý běžný metr kanalizačních přípojek pod povrchem částí dotčených pozemků 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování 4 ks kanalizačních přípojek, 
a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0021/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, 2. úsek 
  
Usnesení číslo: 2284/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „PD – PJD na ul. Výškovická 2. úsek (ul. Pavlovova –
ul. Čujkovova)“ spočívajícím v uložení vodovodní přípojky PV2 do části pozemku p.p.č. 783/8, 
ostatní plocha, zeleň, k. ú.  Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 1 
tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 783/8, 
ostatní plocha, zeleň, k. ú.  Zábřeh nad Odrou, za účelem uložení vodovodní přípojky PV2 
v předpokládané délce 3,5 bm v rámci stavby pod názvem “PD – PJD na ul. Výškovická 2. úsek 
(ul. Pavlovova – ul. Svornosti)” ve prospěch společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., 
IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
a to za úplatu ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný metr vodovodní 
přípojky pod povrchem části dotčeného pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
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Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vodovodní přípojky, a to vše 
v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0030/20  
Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Gerasimovova  
  
Usnesení číslo: 2285/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „PŘÍSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 
GERASIMOVOVA 22 na pozemku p.č.st. 2100, k. ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím 
v osazení a ukotvení 8 kusů předsazených prefabrikovaných železobetonových lodžií o výměře 
1,5 m x 3,74 m, které budou situovány do dvou lodžiových sloupců po čtyřech kusech 
na stávající fasádu bytového domu č.p. 1791, který je součástí pozemku p.č.st. 2100, 
umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/60, 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 Gerasimovova 22, IČO: 27833054, se sídlem 
Gerasimovova 1791/22, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0052/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Klegova 
  
Usnesení číslo: 2286/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – nové kabelové napojení potrubí plynovodu včetně osazení 
nového sloupku elektrické polarizované drenáže (příslušenství EPD) v rámci stavby 
“REKO PKD EPD Klegova 1” v předpokládané délce 1 bm pod povrchem části pozemku 
p.p.č. 468/9, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímku, který je přílohou 
č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem, je platný do 31.12.2022 
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2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 468/9, ostatní 
plocha, silnice, v k. ú. Hrabůvka, za účelem realizace nového kabelového napojení potrubí 
plynovodu včetně osazení nového sloupku elektrické polarizované drenáže (příslušenství EPD) 
v předpokládané délce 1 bm v rámci stavby pod názvem “REKO PKD EPD Klegova 1” 
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01  Ústí nad Labem, za úplatu ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý 
bm nového kabelového napojení potrubí plynovodu a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH 
za umístění 1 ks sloupku elektrické polarizované drenáže 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování příslušenství EPD, a to vše 
v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí 
nad Labem, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0062/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 2287/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – nové kabelové napojení na tramvajovou kolej včetně osazení 
nového sloupku elektrické polarizované drenáže (příslušenství EPD) v rámci stavby 
“REKO PKD EPD Horní 2” v předpokládané délce 1 bm pod povrchem části pozemku 
p.p.č. 203/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 203/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hrabůvka, za účelem realizace nového kabelového napojení 
na tramvajovou kolej včetně osazení nového sloupku elektrické polarizované drenáže 
(příslušenství EPD) v předpokládané délce 1 bm v rámci stavby pod názvem “REKO PKD EPD 
Horní 2” ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 
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Klíše, 400 01  Ústí nad Labem, za úplatu ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý 
i započatý bm nového kabelového napojení na tramvajovou kolej a za úplatu 1 000 Kč 
+ zákonná sazba DPH za umístění 1 ks sloupku elektrické polarizované drenáže 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování příslušenství EPD, a to vše 
v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí 
nad Labem, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0036/20  
Výpůjčka pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská 
  
Usnesení číslo: 2288/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypůjčit část pozemku p.p.č. 783/9 ostatní plocha, zeleň o výměře 4706 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Volgogradská, spolku SHM Klub Ostrava - Jih, z. s., IČO 07978391, se sídlem 
Pepřicova 476/22, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, za účelem užívání zahrady k volnočasovým 
aktivitám dětí a mládeže, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a  uzavřít smlouvu 
o výpůjčce ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0025/20  
Záměr na výp ůjčku části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Hr ůbků 
  
Usnesení číslo: 2289/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na výpůjčku části pozemku p.p.č. 1005/10 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 17 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků, za účelem umístění a užívání vjezdu, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0046/20  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrab ůvka a k. ú. Záb řeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2290/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

1. ½ pozemku p.č.st. 724/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16,5 m2 (celková výměra 
33 m2) v k. ú. Hrabůvka, lokalita Edisonova 

2. pozemek p.č.st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
Plavecká 

3. pozemek p.č.st. 2110/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Kpt. Vajdy 

4. část pozemku p.č.st. 2964/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,07 m2 (celková výměra 
228 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38246 příslušejícího 
k jednotce 13/410 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

5. část pozemku p.č.st. 2964/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,07 m2 (celková výměra 
228 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38246 příslušejícího 
k jednotce 13/411 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

6. ½ pozemku p.č.st. 2982/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 (celková výměra 20 m2) 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

7. pozemek p.č.st. 3695, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

8. pozemek p.č.st. 3759, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

9. pozemek p.č.st. 4718, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Starobělská 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0047/20  
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina u Ostravy
  
Usnesení číslo: 2291/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout: 

1. parkovací stání č. 39 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 162 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

2. parkovací stání č. 20 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

3. parkovací stání č. 18 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 
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 

4. parkovací stání č. 46 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 
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/0033/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, ul. Stadická 
  
Usnesení číslo: 2292/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku p.p.č. 435/1 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. 1529-124/2019, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 7 400 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností CETIN a.s., IČO 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00 Praha 9, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 2 tohoto 
materiálu  

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0063/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul . Drůbeží 
  
Usnesení číslo: 2293/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc.č. 391/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Výškovice u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování 
a provozování kanalizační přípojky, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1224-404/2019, 
na dobu neurčitou za úplatu ve výši 4 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít s XXXXXXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX  Ostrava, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění upravené přílohy 
č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0064/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, ul. U Haldy 
  
Usnesení číslo: 2294/RMOb-JIH/1822/39 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku p.p.č. 797/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování 
plynárenského zařízení, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1540-229/2019, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 1 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01  Ústí nad Labem, a XXXXXXXX XXXXXX bytem XXXXXX XXXX XXXXXXXX
XXXX  XXXXX, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0004/20 
Stavební úpravy ZŠ Kosmonaut ů 15, Ostrava- Zábřeh, zateplení pavilonu u čeben, 
dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 2295/RMOb-JIH/1822/39 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0764/2019/INV ze dne 18.09.2019 
na veřejnou zakázku “Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu 
učeben” se zhotovitelem MILIMEX S.A., odštěpný závod, zahraniční právnické osoby 
MILIMEX Spółka Akcyjna, Horní 1642/55a, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 29454379. 
Dodatkem č. 1 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku 313 141,00 Kč bez DPH 
na  6 795 883,37 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu
realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 05.03.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0005/20 
Investi ční záměry č. 16-17/2019 
  
Usnesení číslo: 2296/RMOb-JIH/1822/39 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. IZ č. 16/2019 - Celková revitalizace ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina 
2. IZ č. 17/2019 - Modernizace školní jídelny a kuchyně-výdej při ZŠ Provaznická 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit, po přidělení finančních prostředků, zpracování podkladů 
pro zadání veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0018/20 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 2297/RMOb-JIH/1822/39 

OVZ 

k usnesení č. 1852/RMOb-JIH/1822/32 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí zařazení níže 
uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
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- Tomáše Serwanski, Na Čtvrti 168/33, 700 30, Ostrava – Hrabůvka, IČO: 16647742 (žádost 
o účast č. 56) 

  
2) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o zařazení níže uvedeného 
dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 29451451 
(žádost o účast č. 57) 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0019/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
109.19 Zpracování projektové dokumentace „Celková r ekonstrukce MŠ Rezkova 14, 
Ostrava-Záb řeh“ 
  
Usnesení číslo: 2298/RMOb-JIH/1822/39 

OVZ 

k usnesení č. 1853/RMOb-JIH/1822/32 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 109.19 Zpracování projektové 
dokumentace „Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ o vyloučení účastníka 
ArchiBIM studio s.r.o., se sídlem Technologická 373/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, 
IČO: 05489491 (nabídka č. 7) dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v přiložené důvodové 
zprávě 

  
2) rozhodla 
  na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 

tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku 
VZ 109.19 Zpracování projektové dokumentace „Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14, 
Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem: 
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- MARK VALA s.r.o. se sídlem Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 07214481, 
za nabídkovou cenu 368 000 Kč bez DPH, tj. 445 280 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
120 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu 
za výkon autorského dozoru 800 Kč bez DPH/hod. 

a jako druhým v pořadí: 

- Made 4 BIM s.r.o. se sídlem Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO: 06923321, 
za nabídkovou cenu 560 000 Kč bez DPH, tj. 560 000 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
120 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu 
za výkon autorského dozoru 400 Kč bez DPH/hod. 

  
3) ukládá 
  odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 

nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 109.19 Zpracování projektové dokumentace „Celková 
rekonstrukce MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 16.03.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 109.19 Zpracování projektové dokumentace „Celková rekonstrukce 
MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 03.04.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0020/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
110.19 Zpracování projektové dokumentace „Celková r ekonstrukce MŠ Gavlase 12A, 
Ostrava-Dubina“ 
  
Usnesení číslo: 2299/RMOb-JIH/1822/39 

OVZ 

k usnesení č. 1854/RMOb-JIH/1822/32 
  

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
1) rozhodla 
  na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 

tohoto materiálu k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 110.19 Zpracování projektové 
dokumentace „Celková rekonstrukce MŠ Gavlase 12A, Ostrava-Dubina“ o vyloučení účastníka 
ArchiBIM studio s.r.o., se sídlem Technologická 373/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, 
IČO: 05489491 (nabídka č. 7) dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v přiložené důvodové 
zprávě 
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2) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku 
VZ 110.19 Zpracování projektové dokumentace „Celková rekonstrukce MŠ Gavlase 12A, 
Ostrava-Dubina“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem: 

- MARK VALA s.r.o. se sídlem Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 07214481, 
za nabídkovou cenu 368 000 Kč bez DPH, tj. 445 280 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
120 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu 
za výkon autorského dozoru 800 Kč bez DPH/hod. 

a jako druhým v pořadí: 

- Made 4 BIM s.r.o. se sídlem Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO: 06923321, 
za nabídkovou cenu 560 000 Kč bez DPH, tj. 560 000 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
120 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu 
za výkon autorského dozoru 400 Kč bez DPH/hod. 

  
3) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 110.19 Zpracování projektové dokumentace „Celková 
rekonstrukce MŠ Gavlase 12A, Ostrava-Dubina“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 16.03.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 110.19 Zpracování projektové dokumentace „Celková rekonstrukce 
MŠ Gavlase 12A, Ostrava-Dubina“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 03.04.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0025/20 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 
112.19 „Opravy výtluk ů na komunikacích sv ěřených do správy m ěstského obvodu 
Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 2300/RMOb-JIH/1822/39 

OVZ 

k usnesení č. 2209/RMOb-JIH/1822/38 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce VZ 112.19 „Opravy výtluků na komunikacích svěřených 
do správy městského obvodu Ostrava-Jih” 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 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0027/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 05.20 
„Údržba vybraných školních zahrad v m ěstském obvodu Ostrava – Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2301/RMOb-JIH/1822/39 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 05.20 „Údržba 
vybraných školních zahrad v městském obvodu Ostrava – Jih“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. 
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

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

náhradníci členů: 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
2. Ing. Veronika Staňková, 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. Hana Ledvinková, odbor dopravy a komunálních služeb 
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náhradníci členů: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby VZ 05.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní 
smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 17.04.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0028/20 
Oznámení o zahájení Z Ř (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 08.20 
„Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29“ 
  
Usnesení číslo: 2302/RMOb-JIH/1822/39 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 08.20 „Zateplení a stavební úpravy 
bytového domu Čujkovova 29“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 56 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části 
III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
3. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 08.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.05.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0022/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
113.19 „O řezy a kácení d řevin v m ěstském obvod ě Ostrava - Jih v roce 2020“ 
  
Usnesení číslo: 2303/RMOb-JIH/1822/39 

OVZ 

k usnesení č. 2116/RMOb-JIH/1822/35 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu k podlimitní veřejné zakázce na služby VZ 113.19 „Ořezy a kácení dřevin 
v městském obvodě Ostrava - Jih v roce 2020“ o vyloučení účastníka zadávacího řízení: 
- Zdeňka Mutiny, Janáčkova 1173, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, IČO: 15496155, u 1. dílčí 
části - ořezy dřevin této veřejné zakázky, dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
- Ing. Romana Mamicy, Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná - Nové Město, IČO: 61932809, 
u 1. dílčí části - ořezy dřevin a u 2. dílčí části - kácení dřevin této veřejné zakázky, dle § 48 odst. 
2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) 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 113.19 „Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih v roce 2020“ 
a o uzavření rámcové smlouvy o dílo u jednotlivé dílčí části této podlimitní veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava -
Zábřeh, IČO: 03921921: 
- u 1. dílčí části - ořezy dřevin - za nabídkovou cenu 941 380 Kč vč. DPH a za jednotkové ceny 
uvedené v příloze č. 1 přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo, s dobou trvání ode dne 
účinnosti smlouvy do vyčerpání finančního limitu 2 050 000 Kč bez DPH nebo do 31.12.2020 
podle toho, která skutečnost nastane dříve, 
- u 2. dílčí části - kácení dřevin - za nabídkovou cenu 341 462 Kč vč. DPH, s jednotkovou 
nabídkovou cenou veškeré vytěžené dřevní hmoty jako celku, za měkké listnaté a jehličnaté 
dřevo 1 524,60 Kč vč. DPH/m3, s jednotkovou nabídkovou cenou veškeré vytěžené dřevní 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 47/50 
   

hmoty jako celku, za tvrdé listnaté a jehličnaté dřevo 629,20 Kč vč. DPH/m3 a za jednotkové 
ceny uvedené v příloze č. 1 přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo, s dobou trvání ode dne 
účinnosti smlouvy do vyčerpání finančního limitu 800 000 Kč bez DPH nebo do 31.12.2020 
podle toho, která skutečnost nastane dříve, přičemž finanční limit je stanoven bez vazby na cenu 
za odprodej dřevní hmoty 

  
3) ukládá 
  

odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této podlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 113.19 „Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih v roce 2020“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 04.03.2020
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u jednotlivé dílčí části této podlimitní 
veřejné zakázky na služby VZ 113.19 „Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih 
v roce 2020“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0026/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  123.19 
„Vým ěna oken ZŠ V. Koša ře 6” 
  
Usnesení číslo: 2304/RMOb-JIH/1822/39 

OVZ 

k usnesení č. 2013/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 123.19  „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6” a o uzavření smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem: 

- BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem č. p. 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 26807947, 
za nabídkovou cenu 4 200 000 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů od zahájení 
díla 

a jako druhým v pořadí 
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- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Varšavská 1572/95, Hulváky, 709 00 Ostrava, 
IČO: 00031488, za nabídkovou cenu 5 057 499,86 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
85 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury před podpisem smlouvy o dílo provést posouzení vzorku profilu rámu 
a křídla předloženého vybraným dodavatelem u VZ 123.19 „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6” 
a vyhovit zprávu o provedeném posouzení 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 09.03.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
3) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 123.19 
„Výměna oken ZŠ V. Košaře 6” za podmínky kladného posouzení vzorku profilu rámu a křídla 
předloženého vybraným dodavatelem 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 13.03.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 
4) 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 123.19  „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 27.03.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0036/20  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouv ě o nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 2305/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11 nacházejícím se ve 3. nadzemním podlaží 
stavby s číslem popisným 2595, adresní místo Patrice Lumumby 2595/3, která je součástí 
pozemku parcelní č. st. 3408 - zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava uzavřené dne  23.05.1991 s nájemci bytu 
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1. XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXX XXX Ostrava-Zábřeh,
2. XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX X, Ostrava-Zábřeh, 

za podmínky úhrady 

1. veškerých nedoplatků na nájemném a zálohách na služby spojených s předmětem nájmu 
vč. příslušenství 
2. bezdůvodného obohacení za užívání předmětu nájmu za období od 01.01.2020 
do 29.02.2020 ve výši 508 Kč vč. příslušenství 
3. nákladů na vypracování znaleckého posudku ve výši 1800 Kč 
4. nákladů řízení spojených s podáním žaloby na určení výše nájemného 

a to nejpozději ve lhůtě do 29.02.2020, ve znění připojeného návrhu Přílohy č. 1 a dle důvodové 
zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0041/20  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Rodimcevova 
2055/25, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 2306/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nepronajmout prostor sloužící podnikání o velikosti 129,5 m² v budově č.p. 2055, objekt 
k bydlení, která je součástí pozemku p.č.st. 2175 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, adresní místo 
Rodimcevova 2055/25, Ostrava-Zábřeh, do doby ukončení oprav zjištěných závad zařízení 
v prostoru, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0033/20  
Zveřejnění záměru na výp ůjčku prostoru sloužícího podnikání v lokalit ě na ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 2307/RMOb-JIH/1822/39 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na výpůjčku prostoru sloužícího podnikání o výměře 90,85 m² v objektu 
občanské vybavenosti bez č.p./č.e., která je součástí pozemku p.č.st. 2289, zastavěná plocha 
a nádvoří (odděleného dle GP č. 1543-55/2019 z pozemku p.p.č. 311/33 ostatní plocha, jiná 
plocha a dosud nezapsaného v katastru nemovitostí), v k.ú. Hrabůvka, na ulici Horní, 
Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu 
Ostrava-Jih, pro společnost Černá louka s.r.o., IČO: 26879280, se sídlem Černá louka 3235, 
Ostrava–Moravská Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, pro provozování 
infocentra, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

TAJ/RMOb/0001/20  
Jmenování členů výb ěrové komise pro výb ěrové řízení na místo ředitele Technických 
služeb Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2308/RMOb-JIH/1822/39 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 
  

výběrovou komisi pro výběrové řízení na místo ředitele Technických služeb Ostrava-Jih, 
příspěvkové organizace, a to ve složení: 

Předseda: 

Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih, 

Členové: 

Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih, 
Mgr. Jan Dohnal, místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih, 
Mgr. Petr Mentlík, tajemník ÚMOb Ostrava-Jih, 
Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih, 

Zapisovatel: 

Ivana Taldíková, referát vzdělávání a sekretariát tajemníka ÚMOb Ostrava-Jih 

  
 

 


