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 Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 06.12.2018  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

0101/RMOb-JIH/1822/3 OFR/RMOb/00
28/18 

Návrh rozpočtových opatření č. 37/2018 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 

0102/RMOb-JIH/1822/3 OFR/RMOb/00
27/18 

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih, zřízené 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih 

0103/RMOb-JIH/1822/3 OFR/RMOb/00
26/18 

Návrh na změny rozpočtů na rok 2018, 
příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih 

0104/RMOb-JIH/1822/3 OSC/RMOb/00
05/18 

Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky 

0105/RMOb-JIH/1822/3 OSC/RMOb/00
06/18 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

0106/RMOb-JIH/1822/3 OMJ/RMOb/01
20/18 

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

0107/RMOb-JIH/1822/3 OMJ/RMOb/01
15/18 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka a Dubina 
u Ostravy 

0108/RMOb-JIH/1822/3 OMJ/RMOb/01
19/18 

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

0109/RMOb-JIH/1822/3 OMJ/RMOb/01
18/18 

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 

0110/RMOb-JIH/1822/3 OMJ/RMOb/01
17/18 

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita ul. U Skleníku 

0111/RMOb-JIH/1822/3 OSR/RMOb/00
72/18 

Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 
„Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, 
Ostrava-Zábřeh” 

0112/RMOb-JIH/1822/3 OSR/RMOb/00
73/18 

Školské obvody spádových škol 

0113/RMOb-JIH/1822/3 ODK/RMOb/00
20/18 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením 
1 ks dřeviny 

0114/RMOb-JIH/1822/3 OBH/RMOb/01
03/18 

Prominutí nedoplatku z vyúčtování služeb po 
zemřelém 

0115/RMOb-JIH/1822/3 OBH/RMOb/01
05/18 

Započtení vynaložených nákladů za provedené 
stavebné práce nájemci prostor sloužících 
podnikání v 2.NP objektu Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka 

0116/RMOb-JIH/1822/3 OBH/RMOb/00
60/18 

Odpis nedobytné pohledávky 

0117/RMOb-JIH/1822/3 OBH/RMOb/00
97/18 

Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem 
garážových stání z důvodu rekonstrukce bytových 
domů na ul. Fr. Formana 51 a 53, Ostrava-Dubina 
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0118/RMOb-JIH/1822/3 OBH/RMOb/00
91/18 

Souhlas s uzavřením provozu v objektu 
Sportovního centra Dubina 

0119/RMOb-JIH/1822/3 OBH/RMOb/01
01/18 

Pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh 

0120/RMOb-JIH/1822/3 OBH/RMOb/00
99/18 

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti VP 
Studio s.r.o. v bytovém domě na ul. Oráčova 
1326/1, Ostrava-Hrabůvka 

0121/RMOb-JIH/1822/3 OBH/RMOb/00
95/18 

Žádost o snížení pachtovného v objektu na 
ul. Čujkovova 40a, O.-Zábřeh 

0122/RMOb-JIH/1822/3 OPVO/RMOb/0
013/18 

Revokace usnesení 61/2 ze dne 27.11.2014 

0123/RMOb-JIH/1822/3 INV/RMOb/005
0/18 

Smlouva o připojení odběrného zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV 
(Horní, výtah) 

0124/RMOb-JIH/1822/3 INV/RMOb/004
4/18 

Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku 
ul. Průkopnická - ul. Krasnoarmejců, k. ú. Zábřeh 
nad Odrou - dodatek č. 2 

0125/RMOb-JIH/1822/3 INV/RMOb/004
7/18 

Zřízení elektronického požárního systému budovy 
a návazných částí u objektu Centrální spisovny 
Ostrava-Jih - dodatek č. 2 

0126/RMOb-JIH/1822/3 OVZ/RMOb/00
73/18 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce) - VZ 137.18 „Provádění stavebních 
prací v bytových domech v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” 

0127/RMOb-JIH/1822/3 OVZ/RMOb/00
88/18 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 108.18 „Náměstí 
Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka” 

0128/RMOb-JIH/1822/3 OVZ/RMOb/00
89/18 

Rozhodnutí ÚOHS o návrhu na předběžné opatření 
a Rozhodnutí zadavatele o námitkách účastníka 
zadávacího řízení - VZ 100.18 Zimní údržba 
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a 
chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 
– 2020 vč. čištění MK 

0129/RMOb-JIH/1822/3 OVZ/RMOb/00
78/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 125.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava 
multifunkčního hřiště ZŠ Kosmonautů 13“ 

0130/RMOb-JIH/1822/3 OVZ/RMOb/00
80/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 124.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava 
oplocení ZŠ Březinova 52“ 

0131/RMOb-JIH/1822/3 OVZ/RMOb/00
81/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 126.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava 
oplocení MŠ Rezkova 14“ 
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0132/RMOb-JIH/1822/3 OVZ/RMOb/00
83/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 127.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava 
sociálního zařízení MŠ B. Dvorského 2“ 

0133/RMOb-JIH/1822/3 OVZ/RMOb/00
90/18 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 139.18 „Dodávka 
a montáž nábytku a elektrospotřebičů” 

0134/RMOb-JIH/1822/3 OVZ/RMOb/00
84/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 131.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava 
podlahy v jídelně a kuchyni ZŠ MUDr. Lukášové 
29“ 

0135/RMOb-JIH/1822/3 OVZ/RMOb/00
85/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 129.18 
Zpracování projektové dokumentace „Výměna 
oken ZŠ V. Košaře 6“ 

0136/RMOb-JIH/1822/3 OVZ/RMOb/00
86/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 128.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava 
podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15“ 

0137/RMOb-JIH/1822/3 OVZ/RMOb/00
87/18 

Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 88.18 „Zajištění celoroční 
údržby veřejných travnatých ploch v městském 
obvodě Ostrava - Jih v letech 2019 - 2020” 

0138/RMOb-JIH/1822/3 OPR/RMOb/00
13/18 

Dohoda o narovnání 

0139/RMOb-JIH/1822/3 SOC/RMOb/00
10/18 

Žádost o finanční dar 

0140/RMOb-JIH/1822/3 SOC/RMOb/00
11/18 

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - 
účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 
2019 

0141/RMOb-JIH/1822/3 INV/RMOb/004
8/18 

Rekonstrukce objektu sportovního areálu 
ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice 

0142/RMOb-JIH/1822/3 INV/RMOb/005
2/18 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 102.18 - Vybudování 
parkovacích stání na ul.Šeříková 

0143/RMOb-JIH/1822/3 INV/RMOb/005
1/18 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 91.18 - Dětské sportovní 
hřiště, Ostrava - Zábřeh 

0144/RMOb-JIH/1822/3 OPVO/RMOb/0
010/18 

Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným 
členům Zastupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih 

0145/RMOb-JIH/1822/3 OSR/RMOb/00
69/18 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových 
dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury; 
volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; 
sportu pro rok 2019 ze schváleného rozpočtu roku 
2019 

0146/RMOb-JIH/1822/3 TAJ/RMOb/000
4/18 

Žádost o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou 
dovolenou 
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0147/RMOb-JIH/1822/3 OSR/RMOb/00
75/18 

Změny platových stupňů ředitelů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 

0148/RMOb-JIH/1822/3 OSR/RMOb/00
44/18 

Stanovení platu ředitelům příspěvkových 
organizací základních a mateřských škol 
a Kulturního zařízení Ostrava-Jih zřízených 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih 

0149/RMOb-JIH/1822/3 OFR/RMOb/00
29/18 

Návrh rozpočtových opatření č. 38/2018 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 

0150/RMOb-JIH/1822/3 OFR/RMOb/00
30/18 

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih, zřízené 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih 

0151/RMOb-JIH/1822/3 OBH/RMOb/01
08/18 

Souhlas pronajímatele s pořizováním materiálů 
(záznamů) do audiovizuálních pořadů natáčených 
v bytech, společných prostorách bytových domů 
a nebytových prostorách bytových domů 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih a zmocnění k jeho 
podpisu 

0152/RMOb-JIH/1822/3 ODK/RMOb/00
23/18 

Žádost o udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek v souvislosti se zajištěním Zimní 
údržby vybraných místních komunikací III. třídy 

  
Materiály, které byly staženy : 
  
 Materiál  

  
Název 

  OBH/RMOb/00
78/18 

Výpověď nájemní smlouvy na prostor v objektu na 
ulici Horymírova 121, O.-Zábřeh 

  OPVO/RMOb/0
017/18 

Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih 

  OPVO/RMOb/0
018/18 

Návrh na úpravu Jednacího řádu výborů 
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0028/18 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 37/2018 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0101/RMOb-JIH/1822/3 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 3639, pol. 2322 o 3 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 3 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5137 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5194 o 20 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5169, ORG 3121 o 6 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 6409, pol. 5909 o 6 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4379, pol. 5222 o 20 tis. Kč 

e) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 200 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5499, UZ 88 o 200 tis. Kč 

2. změnu závazného ukazatele dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 13.12.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0027/18 
Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2018 p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, z řízené statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0102/RMOb-JIH/1822/3 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

Technické služby Ostrava-Jih, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 3 tis. Kč
dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

realizovat bod 1) tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 20.12.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0026/18 
Návrh na zm ěny rozpo čtů na rok 2018, p říspěvkových organizací z řízených 
statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 0103/RMOb-JIH/1822/3 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih, vyplývající z rozpočtových opatření, které byly  radě 
městského obvodu Ostrava-Jih předloženy ke schválení  dne 29.11.2018: 

a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
snížením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 13 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, 
snížením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 32 tis. Kč dle bodu 2) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
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c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
snížením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 13 tis. Kč dle bodu 3) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

d) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, 
snížením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 14 tis. Kč dle bodu 4) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

e) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková 
organizace, snížením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 9 tis. Kč dle bodu 5) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

f) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36a, příspěvková organizace, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 3 tis. Kč dle bodu 6) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

g) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 3 tis. Kč dle bodu 7) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

h) Základní škola Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, příspěvková organizace, zvýšením výnosů 
a nákladů v hlavní činnosti o částku 5 tis. Kč dle bodu 8) důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

i) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 2 tis. Kč dle bodu 9) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

j) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 4 tis. Kč dle bodu 10) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

k) Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace, zvýšením výnosů 
a nákladů v hlavní činnosti o částku 13 tis. Kč dle bodu 11) důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

l) Základní škola a mateřská škola MUDr. Emilie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 
29, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 18 tis. Kč 
dle bodu 12) důvodové zprávy předloženého materiálu 
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m) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, zvýšením 
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 11 tis. Kč dle bodu 13) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

n) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, zvýšením výnosů 
a nákladů v hlavní činnosti o částku 16 tis. Kč dle bodu 14) důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

o) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 6 tis. Kč dle bodu 15) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

p) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 14 tis. Kč dle bodu 16) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

q) Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, zvýšením výnosů 
a nákladů v hlavní činnosti o částku 4 tis. Kč dle bodu 17) důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

r) Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace, zvýšením výnosů 
a nákladů v hlavní činnosti o částku 8 tis. Kč dle bodu 18) důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

s) Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, 
zvýšením nákladů a výnosů v hlavní činnosti o částku 4 tis. Kč dle bodu 19) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

t) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 3 tis. Kč dle bodu 20) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

u) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 5 tis. Kč dle bodu 21) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

v) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 3 tis. Kč dle bodu 22) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
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w) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, 
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 4 tis.Kč dle bodu 23) důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

 
(zn. předkl.) 

OSC/RMOb/0005/18 
Projednání návrhu obecn ě závazné vyhlášky 
  
Usnesení číslo: 0104/RMOb-JIH/1822/3 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
dle Přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru správních činností informovat Magistrát města Ostravy o usnesení pod bodem 1) tohoto 
materiálu 

 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 18.12.2018
 vedoucí odboru správních činností 

 
 

(zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0006/18 
Úhrada kreditu frankovacího stroje 
  
Usnesení číslo: 0105/RMOb-JIH/1822/3 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 
IČO: 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní služby 
spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek ve výši 150 000 Kč pro frankovací stroj 
PITNEY BOWES DM 300c, v.č. 7920442, umístěný na podatelně Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih 

2) ukládá 
  

odboru správních činností zajistit úhradu kreditu dle bodu 1) tohoto materiálu z ORJ 13 
ODPA 6171 POL 5161 

 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 27.12.2018
 vedoucí odboru správních činností 

(zn. předkl.) 



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

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 

Strana 11/35 
  

OMJ/RMOb/0120/18  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 0106/RMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 940 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, společnosti HOMOLA holding s.r.o., IČO 06519091, 
se sídlem Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, za účelem vybudování a užívání 
chodníků o výměře 182 m2, příjezdové komunikace a pojížděných ploch (parkoviště) o výměře 
758 m2 s ročním nájemným ve výši 100 Kč/m2, tj. 94 000 Kč/rok, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 materiálu 

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0115/18  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka a Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0107/RMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – umístění veřejné sítě elektronických komunikací v rámci 
stavby pod názvem “Trasa HDPE FTTx Ostrava” v předpokládané délce 5 100 bm v částech 
pozemků p.p.č. 288/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p č. 304/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 304/3, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 311/1, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 311/33, ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 354/14, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 371/1, 
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 371/8, ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 371/13, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.p.č. 371/22, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 371/81, ostatní plocha, jiná 
plocha, p.p.č. 371/82, ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 379/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
p.p.č. 379/6, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 379/7, ostatní plocha zeleň, p.p.č. 391/1, ostatní 
plocha, zeleň, p.p.č. 397, ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 403/1, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 403/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 412/2, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 412/3, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 412/14, ostatní plocha, dráha, p.p.č. 412/15, ostatní 
plocha, zeleň, p.p.č. 414, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 451/2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.p.č. 451/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 456/4, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 456/6, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 462/1, ostatní plocha, 
zeleň, p.p.č. 463/6, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 469, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 475/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 485/1, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 485/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 485/27, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 485/28, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Hrabůvka, a pozemků parc.č. 71/3, ostatní plocha, 
jiná plocha, parc.č. 71/53, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 71/55, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc.č. 71/56, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 71/57, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc.č. 71/58, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 71/69, ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 71/70, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 71/71, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 71/78, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc.č. 71/79, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 71/85, ostatní 
plocha, zeleň, parc.č. 71/88, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 73/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 73/42, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 73/43, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 75/18, 
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ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 75/20, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 75/27, 
ostatní plocha, zeleň, parc.č. 75/28, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 96/1, ostatní plocha, jiná 
plocha, parc.č. 97/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 100/10, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc.č. 100/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 100/19, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc.č. 100/20, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 100/67, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc.č. 100/72, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 100/85, ostatní plocha, 
zeleň, parc.č. 100/93, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 100/101, ostatní plocha, 
zeleň, parc.č. 100/103, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 100/123, ostatní plocha, 
zeleň, parc.č. 100/128, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 101/12, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc.č. 101/22, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 101/25, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc.č. 101/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 101/27, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc.č. 101/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 101/48, ostatní 
plocha, jiná plocha, parc.č. 101/57,ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 105/18, ostatní 
plocha, jiná plocha, parc.č. 105/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 106/1, ostatní 
plocha, jiná plocha, parc.č. 106/51, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 106/54, ostatní 
plocha, zeleň, parc.č. 106/55, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 110/2, ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 110/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 110/38, ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 126/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 126/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 126/6, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc.č. 126/19, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 126/20, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc.č. 126/21, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 164, ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 165, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 209, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc.č. 227/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 287/1, ostatní plocha, jiná 
plocha, parc.č. 288/1, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 289, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 315, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Dubina u Ostravy, v rozsahu 
dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu 

  
2) rozhodla 
  

nezřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků uvedených 
v bodě 1) tohoto usnesení za účelem uložení veřejné sítě elektronických komunikací v celkové 
délce 5 100 bm v rámci stavby pod názvem “Trasa HDPE FTTx Ostrava” ve prospěch 
společnosti SilesNet s.r.o., IČO: 25392280, se sídlem Ostravská 584/12, 737 01  Český Těšín 

 
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0119/18  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 0108/RMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s umístěním stavebního záměru „Modernizace bytového domu Pavlovova 29“ - SO 06 dešťová 
kanalizace a SO 07 přípojka jednotné kanalizace, spočívajícím v provedení 
dešťové  kanalizace v předpokládané celkové délce 172 bm včetně 5 ks šachet, retenční nádrže 
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o výměře 7,2 m2, vsakovacího objektu o výměře 52 m2 a odlučovače lehkých kapalin o výměře 
2,5 m2 a v provedení rekonstrukce stávající kanalizační přípojky jednotné kanalizace včetně 
vstupní šachty do veřejného kanalizačního řadu, pod povrchem části pozemku p.p.č. 612/14 
ostatní plocha, jiná plocha 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 
HOMOLA holding s.r.o., IČO 06519091, se sídlem Vratimovská 624/11, Kunčičky,  718 00 
Ostrava je platný do 31.12.2020 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku 
p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění dešťové 
kanalizace v předpokládané délce 103 bm ve prospěch oprávněné nemovité věci – pozemku 
p.č.st. 3486 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Zábřeh, č.p.  2624, občanská 
vybavenost v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví HOMOLA holding s.r.o., IČO 06519091, 
se sídlem Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba 
DPH za každý i započatý bm dešťové kanalizace 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování dešťové kanalizace v části 
dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2020 uzavřít s vlastníkem pozemku 
p.č.st. 3486 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Zábřeh, č.p. 2624, občanská 
vybavenost v k. ú. Zábřeh nad Odrou, společností HOMOLA holding s.r.o., IČO 06519091, 
se sídlem Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0118/18  
Ukon čení smlouvy o nájmu části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 0109/RMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/544/06/Ma ze dne 15.05.2007, ve znění 
dodatků č. 1 - 3, uzavřenou se společností PNS Grosso s.r.o., IČO 48592153, se sídlem Praha 9 
- Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 19300, na základě které je pronajata část pozemku 
p.p.č. 757/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. 
Výškovická, dohodou ke dni 31.12.2018 a uzavřít dohodu o ukončení nájmu ve znění  přílohy 
č. 3 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0117/18  
Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku 
  
Usnesení číslo: 0110/RMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  pronajmout pozemek p.p.č. 566/215 zahrada o výměře 664 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

lokalita ul. U Skleníku, za účelem užívání pozemku jako zahrádky 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X X XXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 7 304 Kč 
ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění 
přílohy č. 2 tohoto materiálu 

 
(zn. předkl.) 

OSR/RMOb/0072/18 
Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Reko nstrukce objektu Kpt. Vajdy 
6, Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 0111/RMOb-JIH/1822/3 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, 
Ostrava-Zábřeh” od poskytovatele Ministerstvo životního prostředí České republiky, se sídlem 
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, dle přílohy č. 1 

  
(zn. předkl.) 

OSR/RMOb/0073/18 
Školské obvody spádových škol 
  
Usnesení číslo: 0112/RMOb-JIH/1822/3 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

změnu obecně závazné vyhlášky č. 7/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy 

  
2) rozhodla 
  

nepodat návrh zastupitelstvu města Ostravy na změnu obecně závazné vyhlášky č. 7/2018, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů 
statutárního města Ostravy 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0020/18  
Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením 1 ks d řeviny 
  
Usnesení číslo: 0113/RMOb-JIH/1822/3 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s kácením 1 ks dřeviny (javoru), podléhající vydání rozhodnutí o povolení kácení v rámci 
připravované stavby „Vítkovice Aréna x HZS Výškovice“, pro investora stavby firmu 
OVANET a.s., IČO 25857568, dle předloženého materiálu 

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0103/18  
Prominutí nedoplatku z vyú čtování služeb po zem řelém 
  
Usnesení číslo: 0114/RMOb-JIH/1822/3 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  prominout nedoplatek z vyúčtování služeb za období od 01.01.2017 do 28.03.2017 za byt 

č. XX na ul. XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava XXXXXXX, d ědici XXXXXXX XXXXXXX
XXX, nar. XXXXXXXXX bytem XXXXXXXX XXXX XXXXX (po zemřelém nájemci 
XXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, zem ř. XXXXXXXXXX ), v celkové 
výši 1 483 Kč s příslušenstvím, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0105/18  
Započtení vynaložených náklad ů za provedené stavebné práce nájemci prostor 
sloužících podnikání v 2.NP objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 0115/RMOb-JIH/1822/3 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

započítat v nájemném skutečně vynaložené náklady na provedení stavebních prací 
v pronajatých prostorách v objektu č. p. 1492, stavba občanského vybavení, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 
1492/55 v Ostravě-Hrabůvce, realizovaných nájemcem Startronic - luna s.r.o., IČO 27846741, 
se sídlem Truhlářská 710/2A, 719 00 Ostrava-Kunčice, v rozsahu předloženého materiálu, 
v celkové výši 260 275 Kč v nájemném, dle důvodové zprávy 

  
 
 
 
 
 
 

(zn. předkl.) 
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OBH/RMOb/0060/18  
Odpis nedobytné pohledávky 
  
Usnesení číslo: 0116/RMOb-JIH/1822/3 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

odepsat nedobytnou pohledávku za neznámým pachatelem ve výši 1 000 Kč za škodu 
na majetku způsobenu v objektu č.p. 1244, který je součástí pozemku p.č.st. 1052 v k. ú. 
Hrabůvka, adresní místo Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0097/18  
Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem garážových stání z d ůvodu rekonstrukce 
bytových dom ů na ul. Fr. Formana 51 a 53, Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 0117/RMOb-JIH/1822/3 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí slevy z nájemného za garážová stání  v objektu k bydlení  č.p. 273, který je 
součástí pozemku p.č. 71/118 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 273/51, 
Ostrava-Dubina a 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 za období od 01.04.2018 
do 21.11.2018 z důvodu nemožnosti používat garážová stání  během realizace investiční akce 
„Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů a oprava střechy” v bytových domech, 
v celkové výši 62 666 Kč, jednotlivým nájemcům takto: 

1. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX , 
měsíční nájem 866 Kč, sleva  celkem 6 668 Kč 
2. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX , 
měsíční nájem 815 Kč, sleva celkem 6 276 Kč 
3. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX , 
měsíční nájem 815 Kč, sleva celkem 6 276 Kč 
4. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX , 
měsíční nájem 815 Kč, sleva celkem 6 276 Kč 
5. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX , 
měsíční nájem 815 Kč, sleva celkem 6 276 Kč 
6. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX , 
měsíční nájem 830 Kč, sleva celkem 6 391 Kč 
7. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX , 
měsíční nájem 917 Kč, sleva celkem 7 061 Kč 
8. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX , 
měsíční nájem 815 Kč, sleva celkem 815 Kč 
9. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX , 
měsíční nájem 815 Kč, sleva celkem 6 276 Kč 
10. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX , 
měsíční nájem 815 Kč, sleva celkem 4 075 Kč 
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11. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX , 
měsíční nájem 815 Kč, sleva celkem 6 276 Kč 

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0091/18  
Souhlas s uzav řením provozu v objektu Sportovního centra Dubina 
  
Usnesení číslo: 0118/RMOb-JIH/1822/3 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s uzavřením provozu v objektu Sportovního centra Dubina 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 dnech 
od 24.12.2018 do 26.12.2018 a od 31.12.2018 do 01.01.2019 z důvodu vánočních svátků, 
dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0101/18  
Pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 0119/RMOb-JIH/1822/3 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o pronájmu garáže č. 9 o výměře 15,3 m² v garážovém objektu ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který se nachází na pozemku 
parc. č. st. 2079, list vlastnictví č. 21, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, jehož vlastníkem je společnost 
ArcelorMittal Ostrava a.s., a který tvoří součást bytového domu na ul. Čujkovova 1715/23 
v Ostravě-Zábřehu a uzavření nájemní smlouvy s XXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX, n a dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší měsíčního 
nájemného 1 019 Kč vč. DPH  za účelem garážování motorového vozidla, v rozsahu dle 
schválené vzorové nájemní smlouvy NS 02, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 
dnů od doručení písemné výzvy k uzavření nájemní smlouvy budoucímu nájemci, dle 
důvodové zprávy 
 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0099/18  
Udělení souhlasu s umíst ěním sídla spole čnosti VP Studio s.r.o. v bytovém dom ě na 
ul. Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 0120/RMOb-JIH/1822/3 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

udělit souhlas s umístěním sídla právnické osoby VP Studio s.r.o., IČO: 28582802 jejímž 
jednatelem je XXXX XXX XXXX XXXXXXXXXX , v bytové jednotce č. 3 v bytovém domě 
na ul. Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, jejímž výlučným nájemcem je XXXX 
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XXXXXXXXXX XXXX XX, a to po dobu trvání nájemního vztahu XXXXX XXXXX k dané 
bytové jednotce a za podmínky, že předmět podnikání nebude provozován v místě sídla 
společnosti 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0095/18 
Žádost o snížení pachtovného v objektu na ul. Čujkovova 40a, O.-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 0121/RMOb-JIH/1822/3 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nevyhovět žádosti o snížení pachtovného XXXXXXXX XXXXXXXXX X, XXXXX 
XXXXXXXXXXXXX,, kt erý je pachtýřem prostoru v objektu č.p. 3165, který je součástí 
pozemku p.č.st. 6495 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 3165/40a, 
Ostrava-Zábřeh, na základě pachtovní smlouvy č. 46/032/108/15 ze dne 31.08.2015, ve znění 
dodatků, o výměře 75,98 m2 (provozovna kavárny) s výší nájemného 1 107,70 Kč/m2/rok 
bez DPH, o výměře 20,38 m2 (sociální zázemí) s výší nájemného 211,47 Kč/m2/rok bez DPH, 
34,59 m2 (venkovní terasa) s výší nájemného 332,31 Kč/m2/rok bez DPH, za účelem 
provozování denní kavárny s občerstvením zaměřeným na zdravou a vegetariánskou výživu, 
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy 

 
(zn. předkl.) 

OPVO/RMOb/0013/18 
Revokace usnesení 61/2 ze dne 27.11.2014 
  
Usnesení číslo: 0122/RMOb-JIH/1822/3 

OPVO 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

své usnesení č. 61/2 ze dne 27.11.2014 

2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu revokovat usnesení č. 53/2 ze dne 18.12.2014 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0050/18 
Smlouva o p řipojení odb ěrného za řízení k distribu ční soustav ě do nap ěťové hladiny 
0,4kV (Horní, výtah) 
  
Usnesení číslo: 0123/RMOb-JIH/1822/3 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
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napěťové hladiny 0,4kV pro objekt výtahu na ul. Horní 

2) ukládá 
  

zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (Horní, výtah) 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 28.12.2018
 vedoucí odboru investičního 

 
(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0044/18 
Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul.  Průkopnická - ul. 
Krasnoarmejc ů, k. ú. Záb řeh nad Odrou - dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 0124/RMOb-JIH/1822/3 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0997/2018/INV ze dne 01.10.2018 
na veřejnou zakázku “Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul. Průkopnická -
ul. Krasnoarmejců, k. ú. Zábřeh nad Odrou” se zhotovitelem MVEX stavby s.r.o., Selská 50, 
739 23 Sviadnov, IČO: 03997286. Dodatkem č. 2 se snižuje konečná cena na tuto zakázku 
o částku 8 690,00 Kč bez DPH na 711 608,05 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu 
na tuto zakázku z důvodu neprovádění některých prací 

2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 2 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 13.12.2018
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0047/18 
Zřízení elektronického požárního systému budovy a náv azných částí u objektu 
Centrální spisovny Ostrava-Jih - dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 0125/RMOb-JIH/1822/3 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0884/2018/INV ze dne 24.08.2018 
na veřejnou zakázku “Zřízení elektronického požárního systému budovy a návazných částí 
u objektu Centrální spisovny Ostrava-Jih” se zhotovitelem CubeNet, s.r.o., Zengrova 475/44, 
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 253 88 207. Dodatkem č. 2 se upravuje konečná cena na tuto 
zakázku o částku 3 000 Kč bez DPH na  904 133 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu 
na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných
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k dokončení této zakázky  

2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 2 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 14.12.2018
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0073/18 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  137.18 
„Provád ění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO  svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 0126/RMOb-JIH/1822/3 

OVZ 

k usnesení č. 7680/RMObM-JIH/1418/3 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky na stavební práce VZ 137.18 „Provádění stavebních prací v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” a o uzavření rámcové 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- SUBSTAV Invest s.r.o., Antonínov 636, 739 44 Brušperk, IČO: 27797554, za nabídkovou 
cenu 219 Kč bez DPH za 1 hod. práce s dobou trvání rámcové smlouvy o dílo dle čl. VI. 
přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo 

2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ 137.18 „Provádění 
stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih” 

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 17.12.2018
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební 
práce VZ 137.18 „Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih” 
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 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.01.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0088/18 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 
108.18 „Nám ěstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 0127/RMOb-JIH/1822/3 

OVZ 

k usnesení č. 7509/RMOb-JIH/1418/183 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

provedení změn zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce VZ 108.18 „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka” 
dle přiložené důvodové zprávy 

  
2) bere na vědomí 
  

prodloužení lhůt dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0089/18 
Rozhodnutí ÚOHS o návrhu na p ředběžné opat ření a Rozhodnutí zadavatele o 
námitkách ú častníka zadávacího řízení - VZ 100.18 Zimní údržba místních komunikací 
III. a IV. třídy, parkoviš ť a chodník ů na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. 
čišt ění MK 
  
Usnesení číslo: 0128/RMOb-JIH/1822/3 

OVZ 

k usnesení č. 7709/RMObM-JIH/1418/3 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o návrhu navrhovatele VYKRUT zahradní 
služby a.s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 03921921, zastoupeného Mgr. 
Martinem Horákem, advokátem advokátní kanceláře STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, Jandova 8, 
190 00 Praha 9, IČO: 48191892 na základě plné moci ze dne 12.10.2018, na vydání 
předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k nadlimitní 
veřejné zakázce na služby VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, 
parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK”, č. j. 
ÚOHS-S0445/2018/VZ-33071/2018/533/LHl, ze dne 12.11.2018 

  
2) bere na vědomí 
  

Rozhodnutí zadavatele po přezkoumání „Námitky proti postupu zadavatele a nepřípustné 
změně zadávací dokumentace“ ze dne 02.11.2018 k nadlimitní veřejné zakázce na služby 
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VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území 
MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK” podané stěžovatelem VYKRUT 
zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 03921921, 
zastoupeným Mgr. Martinem Horákem, advokátem advokátní kanceláře 
STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, Jandova 8, 190 00 Praha 9, IČO: 48191892 na základě plné moci 
ze dne 12.10.2018, ze dne 14.11.2018 

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0078/18 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
125.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava mu ltifunk čního h řišt ě ZŠ 
Kosmonaut ů 13“ 
  
Usnesení číslo: 0129/RMOb-JIH/1822/3 

OVZ 

k usnesení č. 7577/RMOb-JIH/1418/184 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 125.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava multifunkčního hřiště 
ZŠ Kosmonautů 13“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711, 
za nabídkovou cenu 109 000 Kč bez DPH, tj. 131 890 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
75 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 
400 Kč bez DPH/hod. 

2) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury připravit návrh smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 125.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava multifunkčního hřiště 
ZŠ Kosmonautů 13“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 17.12.2018
 vedoucí oddělení školství a kultury 
3) 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 125.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava multifunkčního 
hřiště ZŠ Kosmonautů 13“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0080/18 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
124.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava op locení ZŠ B řezinova 52“ 
  
Usnesení číslo: 0130/RMOb-JIH/1822/3 

OVZ 

k usnesení č. 7574/RMOb-JIH/1418/184 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 124.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení ZŠ Březinova 52“ 
a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
MARK VALA s.r.o., Divadelní 603/3, 602 00 Brno-město, IČO: 07214481, za nabídkovou 
cenu 59 700 Kč bez DPH, tj. 72 237 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 120 kalendářních dnů 
od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 800 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury připravit návrh smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 
124.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení ZŠ Březinova 52“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 17.12.2018
 vedoucí oddělení školství a kultury 
3) 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 124.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení ZŠ 
Březinova 52“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0081/18 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 126.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava  oplocení MŠ Rezkova 14“ 
  
Usnesení číslo: 0131/RMOb-JIH/1822/3 

OVZ 

k usnesení č. 7576/RMOb-JIH/1418/184 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 126.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ Rezkova 14“ 
a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
MARK VALA s.r.o., Divadelní 603/3, 602 00 Brno-město, IČO: 07214481, za nabídkovou 
cenu 49 700 Kč bez DPH, tj. 60 137 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 120 kalendářních dnů 
od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 800 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury připravit návrh smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 126.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ Rezkova 14“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 17.12.2018
 vedoucí oddělení školství a kultury 
3) 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 126.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení 
MŠ Rezkova 14“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0083/18 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
127.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava so ciálního za řízení MŠ B. 
Dvorského 2“ 
  
Usnesení číslo: 0132/RMOb-JIH/1822/3 

OVZ 

k usnesení č. 7575/RMOb-JIH/1418/184 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 127.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení 
MŠ B. Dvorského 2“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem Lenkou Jerakasovou, Marie Majerové 1697/11, 708 00 Ostrava -
Poruba, IČO: 63307111, za nabídkovou cenu 68 000 Kč bez DPH, tj. 82 280 Kč vč. DPH, 
s lhůtou realizace 80 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon 
autorského dozoru 400 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury připravit návrh smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 127.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení MŠ B. Dvorského 
2“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 17.12.2018
 vedoucí oddělení školství a kultury 
3) 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 127.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení 
MŠ B. Dvorského 2“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0090/18 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 139.18 
„Dodávka a montáž nábytku a elektrospot řebičů” 
  
Usnesení číslo: 0133/RMOb-JIH/1822/3 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 139.18 
„Dodávka a montáž nábytku a elektrospotřebičů” 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. Anna Kührová, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
2. 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. Miroslav Janečka, ředitel, Technické služby Ostrava-Jih, p.o. 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Silvie Krejchová, vedoucí provozně technického oddělení, Technické služby Ostrava-Jih, 
p.o. 

3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 139.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy 
u této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0084/18 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 131.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava po dlahy v jídeln ě a kuchyni 
ZŠ MUDr. Lukášové 29“ 
  
Usnesení číslo: 0134/RMOb-JIH/1822/3 

OVZ 

k usnesení č. 7571/RMOb-JIH/1418/184 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 131.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlahy v jídelně 
a kuchyni ZŠ MUDr. Lukášové 29“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem ArchiBIM studio s.r.o., Technologická 373/4, 
708 00 Ostrava - Pustkovec, IČO: 05489491, za nabídkovou cenu 183 500 Kč bez DPH, 
tj. 222 035 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 110 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a 
za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 500 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury připravit návrh smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 
131.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlahy v jídelně a kuchyni ZŠ MUDr. 
Lukášové 29“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 17.12.2018
 vedoucí oddělení školství a kultury 
3) 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 131.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlahy v jídelně 
a kuchyni ZŠ MUDr. Lukášové 29“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0085/18 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) 
– VZ 129.18 Zpracování projektové dokumentace „Vým ěna oken ZŠ V. Koša ře 6“ 
  
Usnesení číslo: 0135/RMOb-JIH/1822/3 

OVZ 

k usnesení č. 7572/RMOb-JIH/1418/184 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 129.18 Zpracování projektové dokumentace „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6“ 
a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
MARK VALA s.r.o., Divadelní 603/3, 602 00 Brno-město, IČO: 07214481, za nabídkovou 
cenu 79 700 Kč bez DPH, tj. 96 437 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 120 kalendářních dnů 
od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 800 Kč bez DPH/hod. 

2) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury připravit návrh smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 
129.18 Zpracování projektové dokumentace „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6“ 

 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 17.12.2018
 vedoucí oddělení školství a kultury 
3) 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 129.18 Zpracování projektové dokumentace „Výměna oken ZŠ V. 
Košaře 6“ 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0086/18 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
128.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava po dlah v t ělocvi čnách ZŠ 
Kosmonaut ů 15“ 
  
Usnesení číslo: 0136/RMOb-JIH/1822/3 

OVZ 

k usnesení č. 7573/RMOb-JIH/1418/184 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 



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

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 

Strana 29/35 
  

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 128.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlah v tělocvičnách 
ZŠ Kosmonautů 15“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem MARK VALA s.r.o., Divadelní 603/3, 602 00 Brno-město, IČO: 07214481, 
za nabídkovou cenu 99 600 Kč bez DPH, tj. 120 516 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
120 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 
800 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury připravit návrh smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 
128.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 
15“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 17.12.2018
 vedoucí oddělení školství a kultury 
3) 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 128.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlah v 
tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15“ 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0087/18 
Změna zadávací dokumentace (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 88.18 
„Zajišt ění celoro ční údržby ve řejných travnatých ploch v m ěstském obvod ě Ostrava -
Jih v letech 2019 - 2020” 
  
Usnesení číslo: 0137/RMOb-JIH/1822/3 

OVZ 

k usnesení č. 7510/RMOb-JIH/1418/183 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k nadlimitní 
veřejné zakázce na služby VZ 88.18 „Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch 
v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2019 - 2020” dle přiložené důvodové zprávy 

2) bere na vědomí 
  

prodloužení lhůt dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
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ve znění pozdějších předpisů 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0013/18 
Dohoda o narovnání 
  
Usnesení číslo: 0138/RMOb-JIH/1822/3 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o narovnání s XXXXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXXX dle důvodové 
zprávy 

 
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0010/18 
Žádost o finan ční dar 
  
Usnesení číslo: 0139/RMOb-JIH/1822/3 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s poskytnutím finančního daru pobočnému spolku ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Ostrava, pobočný spolek se sídlem Ludvíka Podéště 1883/5, 
708 00 Ostrava-Poruba, IČO 661 81 089 ve výši 20 000 Kč na podporu aktivit Řecké obce 
Ostrava 

  
2) souhlasí 
  

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

  
3) souhlasí 
  

s návrhem darovací smlouvy dle přílohy 

  
4) zmocňuje 
  

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy 
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0011/18 
Návrh na poskytnutí ve řejné finan ční podpory - ú čelových dotací v oblasti sociální 
péče pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0140/RMOb-JIH/1822/3 

SOC 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční 
podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2019 ze schváleného rozpočtu 
statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2019 dle přílohy č. 1
materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že: 

- příjemce doloží ve stanoveném termínu do 15.12.2018 správné vyúčtování dotace poskytnuté 
městským obvodem Ostrava-Jih na rok 2018 

- příjemce bude mít vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih 
(např. pronájmy) 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční 
podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2019 ze schváleného rozpočtu 
statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2019 dle přílohy č. 2 
materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že příjemce bude mít k 31.12.2018 
vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. pronájmy) 

  
3) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace 

  
4) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za účelem propagace 
městského obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0048/18 
Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charváts ká 10, Ostrava - Výškovice 
  
Usnesení číslo: 0141/RMOb-JIH/1822/3 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

v souladu se Smlouvou o dílo č. S/0503/2018/INV na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu 
a sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice“ se zhotovitelem OHL ŽS, a.s., 
IČO: 46342796,  se zhotovitel zavazuje na své náklady provést výměnu poškozených podlah 
a stanovuje se termín provedení těchto prací od 07.01.2019 do 17.02.2019 

  
(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0052/18 
Dodatek č. 1 k SOD - VZ 102.18 - Vybudování parkovacích stán í na ul.Še říková 
  
Usnesení číslo: 0142/RMOb-JIH/1822/3 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. agendové S/0932/2018/INV ze dne 11.09.2018 
se zhotovitelem SEMITA - DS, s.r.o., IČO 038 29 707 na akci VZ 102.18 Vybudování 
parkovacích stání na ul.Šeříková. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje 
položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 179 396,96 Kč bez DPH 
na částku 1 341 554,46 Kč bez DPH 

  
2) rozhodla 
  

o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku z SOD prodloužit termín 
provedení díla o 3 kalendářní dny na 54 kalendářních dnů 

  
3) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony, související s uzavřením Dodatku č. 1 
ke SOD č. agendové S/0932/2018/INV na akci VZ 102.18 Vybudování parkovacích stání 
na ul.Šeříková  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 14.12.2018
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0051/18 
Dodatek č. 1 k SOD - VZ 91.18 - Dětské sportovní h řišt ě, Ostrava - Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 0143/RMOb-JIH/1822/3 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. agendové S/0948/2018/INV ze dne 17.09.2018 
se zhotovitelem VARREA  s. r. o., Oráčová 1327/3, 700 30  Ostrava - Hrabůvka, 
IČO 069 89 985  na akci VZ 91.18 Dětské sportovní hřiště, Ostrava - Zábřeh. Na základě 
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje 
konečná cena o 6 915,57 Kč bez DPH na částku 857 084,57 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony, související s uzavřením Dodatku č. 1 
ke SOD č. agendové S/0948/2018/INV na akci VZ 91.18 Dětské sportovní hřiště, Ostrava -
Zábřeh  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 14.12.2018
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0010/18 
Návrh na stanovení výše odm ěn neuvoln ěným členům Zastupitelstva m ěstského 
obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0144/RMOb-JIH/1822/3 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
městského obvodu za výkon funkce za měsíc, s účinností od 01.01.2019, dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 předloženého materiálu v následujících částkách: 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2 700 Kč 
člen rady 11 000 Kč 
předseda výboru, komise, zvláštního orgánu 5 500 Kč 
člen výboru, komise, zvláštního orgánu 4 500 Kč 

s tím, že odměna se poskytuje jako souhrnná a souběh odměn při výkonu více funkcí je 
omezen na součet max. 3 funkcí, a to člena rady městského obvodu, předsedy nebo člena 
výboru, předsedy nebo člena komise, předsedy nebo člena zvláštního orgánu městského 
obvodu, přičemž do této odměny není možno započítávat odměnu za člena zastupitelstva 
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(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0069/18 
Poskytnutí ve řejné finan ční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzd ělávání 
a kultury; volného času d ětí a mládež e a prevence kriminality; sportu pro rok 2019 
ze schváleného rozpo čtu roku 2019 
  
Usnesení číslo: 0145/RMOb-JIH/1822/3 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih: 
1. rozhodnout o poskytnutí účelových dotací pro rok 2019 ze schváleného rozpočtu 
statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2019 v oblasti: 
a) -školství a vzdělávání a kultury 
    -volného času dětí a mládeže a prevence kriminality 
    -sportu dle specifického zaměření žadatelů 
dle příloh č. 1a - 3a materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že příjemce: 
- doloží ve stanoveném termínu do 15.12.2018 správné vyúčtování dotace poskytnuté 
městským obvodem Ostrava-Jih pro rok 2018 
- bude mít k 31.12.2018 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih 
(např. pronájmy) 

b)  -školství a vzdělávání a kultury 
     -volného času dětí a mládeže a prevence kriminality 
     -sportu dle specifického zaměření žadatelů 
dle příloh č. 1b - 3b materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že příjemce bude 
mít k 31.12.2018 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. 
pronájmy) 
2. rozhodnout uzavřít se subjekty uvedenými v příloze č. 1a - 3a a 1b - 3b veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přiloženého návrhu - VZORU veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace 

2) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih příjemci 
účelových dotací za účelem propagace realizace podpořených projektů 

  
(zn. předkl.) 

TAJ/RMOb/0004/18  
Žádost o poskytnutí náhrady za nevy čerpanou dovolenou 
  
Usnesení číslo: 0146/RMOb-JIH/1822/3 

tajemník 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou 
za rok 2018 RNDr. Františku Staňkovi, Ph.D., který byl do 14.11.2018 dlouhodobě uvolněným 
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členem Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro výkon funkce místostarosty 
městského obvodu Ostrava-Jih 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou 
za rok 2018 paní Věře Válkové, která byla do 14.11.2018 dlouhodobě uvolněnou členkou 
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro výkon funkce místostarostky městského 
obvodu Ostrava-Jih 

  
(zn. předkl.) 

OSR/RMOb/0075/18 
Změny platových stup ňů ředitel ů příspěvkových organizací z řízených statutárním 
městem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0147/RMOb-JIH/1822/3 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

změny platových stupňů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, které jsou v souladu s nařízením vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů 

  
(zn. předkl.) 

OSR/RMOb/0044/18 
Stanovení platu ředitel ům příspěvkových organizací základních a mate řských škol a 
Kulturního za řízení Ostrava- Jih z řízených statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským 
obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0148/RMOb-JIH/1822/3 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanoví 
  

s účinností od 01.01.2019 platové výměry ředitelům základních a mateřských škol  a ředitelce 
Kulturního zařízení Ostrava-Jih v souladu s nařízením vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění 
některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
a státních zaměstnanců, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
a v souladu se “Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, 
zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených 
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih” 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0029/18 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 38/2018 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0149/RMOb-JIH/1822/3 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 80 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 80 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 3 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 15, § 6171, pol. 5169 o 3 tis. Kč 
  

2. změnu závazného ukazatele dle bodu 1a) důvodové zprávy předloženého materiálu 

2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 13.12.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0030/18 
Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2018 p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, z řízené statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0150/RMOb-JIH/1822/3 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

Technické služby Ostrava-Jih zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 80 tis. Kč 
dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0108/18  
Souhlas pronajímatele s po řizováním materiál ů (záznamů) do audiovizuálních po řadů 
natáčených v bytech, spole čných prostorách bytových dom ů a nebytových 
prostorách bytových dom ů ve vlast nictví statutárního m ěsta Ostrava, sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih a zmocn ění k jeho podpisu 
  
Usnesení číslo: 0151/RMOb-JIH/1822/3 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s tím, aby realizační štáby televizních společností uskutečňovaly natáčení televizních pořadů 
v bytech, společných prostorách bytových domů a nebytových prostorách bytových domů 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
2) uděluje 
  

svolení k zařazení pořízených materiálů (záznamů) do audiovizuálních pořadů a časově 
a místně neomezeně svoluje k užití záznamů a pořadů vytvořených za použití záznamů, 
a to v celku nebo jejich libovolných částí všemi způsoby užití, zejména: 

1. k televiznímu vysílámí ve všech formách a všemi technologickými postupy 
a ke zpřístupňování počítačovou nebo obdobnou sítí, a to libovolně často, 
2. k pořízení libovolného množství rozmnoženin libovolnou technologií a k užití těchto 
rozmnoženin všemi komerčními a nekomerčními způsoby, 
3. k účelům propagace pořadů televizních společností, a to všemi způsoby 
4. k vytvoření dalšího audiovizuálního díla a k užití tohoto dalšího audiovizuálního díla 
v rozsahu výše uvedeném 

s tím, že oprávnění je televizní společnost oprávněna postoupit zcela nebo z části třetím 
osobám 

  
3) zmocňuje 
  

starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podepisování souhlasů (svolení) pronajímatele 
k pořizování materiálů (záznamů) do audiovizuálních pořadů natáčených realizačními štáby 
televizních společností v bytech, společných prostorách bytových domů a nebytových 
prostorách bytových domů ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0023/18  
Žádost o ud ělení výjimky ze zásad pro zadávání ve řejných zakázek v souvislosti
se zajišt ěním Zimní údržby vybraných místních komunikací III.  třídy 
  
Usnesení číslo: 0152/RMOb-JIH/1822/3 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek pro uzavření objednávky na Zimní 
údržbu vybraných komunikací III. třídy se společností Ostravské komunikace, a.s. 
IČO: 25396544 

  
 

 

 


