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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 27.02.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2309/RMOb-JIH/1822/40 OFR/RMOb/00
14/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2310/RMOb-JIH/1822/40 OSK/RMOb/00
43/20 

Poskytnutí finančního daru, Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o. 

2311/RMOb-JIH/1822/40 OSK/RMOb/00
31/20 

Poskytnutí finančního daru 16 500 Kč - Klub 
českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka, 
z. s. 

2312/RMOb-JIH/1822/40 OSK/RMOb/00
32/20 

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků v roce 
2020 a poskytnutí peněžitého plnění oceněným 
pedagogům 

2313/RMOb-JIH/1822/40 OSK/RMOb/00
44/20 

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

2314/RMOb-JIH/1822/40 OSK/RMOb/00
46/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, 
příspěvkovou organizaci 

2315/RMOb-JIH/1822/40 OSK/RMOb/00
45/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
příspěvkových organizací 

2316/RMOb-JIH/1822/40 OSK/RMOb/00
47/20 

Změna Přílohy č. 1 a její úplné znění ke zřizovací 
listině 

2317/RMOb-JIH/1822/40 OSK/RMOb/00
48/20 

Rezignace na členství ve školské radě 

2318/RMOb-JIH/1822/40 OSK/RMOb/00
49/20 

Žádost Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové 
organizace o zápis školního klubu do rejstříku škol 
a školských zařízení 

2319/RMOb-JIH/1822/40 OSK/RMOb/00
50/20 

Dodatek č. 1 - VZ 27.19 - Zpracování PD 
“Modernizace kuchyně MŠ Mitušova 6” 

2320/RMOb-JIH/1822/40 ODK/RMOb/00
08/20 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením 
dřevin 

2321/RMOb-JIH/1822/40 SOC/RMOb/00
13/20 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

2322/RMOb-JIH/1822/40 OSR/RMOb/00
03/20 

Podání žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 
v rámci programu Interreg V-A Česká republika – 
Polsko pro projekty “Moderní technologie bez 
hranic” a “Senioři bez hranic II” 

2323/RMOb-JIH/1822/40 OBH/RMOb/00
22/20 

Ukončení pronájmu oploceného sportovního areálu 
u ulice Staňkova v Ostravě-Výškovicích, zveřejnění 
záměru 

2324/RMOb-JIH/1822/40 OBH/RMOb/00
39/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
k bydlení na ul. Čujkovova 1706/3, Ostrava-Zábřeh 
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2325/RMOb-JIH/1822/40 

 
OBH/RMOb/00
09/20 

 
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání na ul. Edisonova 82 

2326/RMOb-JIH/1822/40 OBH/RMOb/00
40/20 

Vybudování metropolitní sítě a umístění 
telekomunikačního zařízení na střechu bytového 
domu Odborářská 677/27, Ostrava-Hrabůvka, 
a nebytového objektu Horymírova 3054/121, 
Ostrava-Zábřeh 

2327/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
31/20 

Návrh na změnu účelu nájmu části pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

2328/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
75/20 

Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině 

2329/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
66/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, lokalita ul. Husarova x Proskovická 

2330/RMOb-JIH/1822/40 SOC/RMOb/00
12/20 

Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra 
sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 

2331/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
37/20 

Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Staňkova 

2332/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
24/20 

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

2333/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
53/20 

Stanovisko k prodeji nemovitých věcí v k. ú. 
Hrabůvka, lokalita U Haldy x Selská 

2334/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
80/20 

Stanovisko k prodeji pozemků včetně stavby v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 

2335/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
57/20 

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

2336/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
38/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. 
Hrabůvka a k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
ul. Moravská 

2337/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
76/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemků v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ulice Moravská 

2338/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
78/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na části pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ulice U Výtopny 

2339/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
28/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. 
Dubina u Ostravy a k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 

2340/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
04/20 

Výpůjčka části pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Lumírova 

2341/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
69/20 

Výkup pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Zimmlerova 

2342/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
73/20 

Výpůjčka části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Krestova 

2343/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
09/20 

Záměr na výpůjčku, záměr na pronájem, záměr 
prodeje částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. K Odře 

2344/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
49/20 

Záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Mjr. Nováka 
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2345/RMOb-JIH/1822/40 

 
OMJ/RMOb/00
39/20 

 
Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Edisonova 

2346/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
74/20 

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

2347/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
77/20 

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

2348/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
79/20 

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

2349/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
82/20 

Zrušení Zásad pro prodej domů, bytů, nebytových 
prostorů a souvisejících pozemků 

2350/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
26/20 

Žádost o vydání předchozího souhlasu k nabytí 
pozemku, jehož součástí je stavba v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Čujkovova 

2351/RMOb-JIH/1822/40 INV/RMOb/000
6/20 

Dodatek č.1 k SOD - VZ 102.19 - Regenerace 
sídliště Hrabůvka - 2.etapa, Zeleň Savarin 

2352/RMOb-JIH/1822/40 INV/RMOb/000
8/20 

Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce 
tržnice, ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh“- Dohoda 
o ukončení smuvního vztahu. 

2353/RMOb-JIH/1822/40 OVZ/RMOb/00
31/20 

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” 

2354/RMOb-JIH/1822/40 OVZ/RMOb/00
30/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 02.20 „Opravy 
komunikací III. a IV. třídy svěřených do správy 
městského obvodu Ostrava–Jih“ 

2355/RMOb-JIH/1822/40 OVZ/RMOb/00
32/20 

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 01.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce 
tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih” 

2356/RMOb-JIH/1822/40 OVZ/RMOb/00
34/20 

Vyloučení vybraného dodavatele (nadlimitní 
veřejná zakázka na služby) - VZ 96.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, 
prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“ 

2357/RMOb-JIH/1822/40 INV/RMOb/001
0/20 

Dodatek č. 1 na VZ 92.19 - Výměna umakartových 
bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, 
Ostrava-Zábřeh 

2358/RMOb-JIH/1822/40 OFR/RMOb/00
15/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 8/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2359/RMOb-JIH/1822/40 OSK/RMOb/00
51/20 

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

2360/RMOb-JIH/1822/40 OSK/RMOb/00
52/20 

Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Základní 
školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace 
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2361/RMOb-JIH/1822/40 

 
ODK/RMOb/00
09/20 

 
Petice občanů za vybudování parkovacích stání 
na pozemku parc. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka 

2362/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
06/20 

Stanovisko k převodu části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Plzeňská 

2363/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
05/20 

Stanovisko k bezúplatnému převodu částí pozemků 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

2364/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
27/20 

Stanovisko k prodeji a nabytí částí pozemků v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

2365/RMOb-JIH/1822/40 OMJ/RMOb/00
89/20 

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

2366/RMOb-JIH/1822/40 OPVO/RMOb/0
001/20 

Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 
12.03.2020 

2367/RMOb-JIH/1822/40 OBH/RMOb/00
46/20 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 105.19 
„Výměna podlahové krytiny - Tylova 4, 70030 
Ostrava-Zábřeh” 

2368/RMOb-JIH/1822/40 OBH/RMOb/00
47/20 

Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí 
a smlouvě o právu provést stavbu č.167/19/OBH ze 
dne 07.10.2019 

2369/RMOb-JIH/1822/40 OBH/RMOb/00
44/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ulici Mitušova 1115, 
O.-Hrabůvka 

2370/RMOb-JIH/1822/40 OVZ/RMOb/00
35/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) – VZ 89.19 „Zeleň za Lunou“ 

2371/RMOb-JIH/1822/40 OVZ/RMOb/00
33/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) – VZ 11.20 „Strategický plán 
rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY 
Jih)“ 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0014/20 
Návrh rozpočtového opatření č. 7/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2309/RMOb-JIH/1822/40 

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: 

- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400057000000 o 2 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 6121, ORG 0400321000000 o 2 000 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 05.03.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0043/20 
Poskytnutí finančního daru, Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 2310/RMOb-JIH/1822/40 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
ZMOb Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí finančního daru organizaci Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o., Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 258 16 977, 
DIČ CZ25816977, v celkové hodnotě 85 910 Kč včetně DPH a uzavřít darovací smlouvu dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 258 16 977, DIČ CZ25816977, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
 
OSK/RMOb/0031/20 
Poskytnutí finančního daru 16 500 Kč - Klub českých velocipedistů Moravan 
Ostrava-Hrabůvka, z. s. 
  
Usnesení číslo: 2311/RMOb-JIH/1822/40 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru 16 500 Kč organizaci Klub českých velocipedistů Moravan 
Ostrava-Hrabůvka, z. s., Mládeže 536/6, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 079 45 817, a uzavřít 
darovací smlouvu dle přílohy č. 2 

2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka, z. s., Mládeže 536/6, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 079 45 81, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0032/20 
Návrh na ocenění pedagogických pracovníků v roce 2020 a poskytnutí peněžitého 
plnění oceněným pedagogům 
  
Usnesení číslo: 2312/RMOb-JIH/1822/40 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o ocenění pedagogických pracovníků školských zařízení městského obvodu Ostrava-Jih 
a o poskytnutí peněžitého plnění oceněným pedagogům za přínos v oblasti školství u příležitosti 
“Dne učitelů” 27.03.2020 dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0044/20 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 2313/RMOb-JIH/1822/40 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru ve výši 2 262 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 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 8/37 
  

 
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0046/20 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 13, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 2314/RMOb-JIH/1822/40 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím věcného daru ve výši 5 480 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace od Spolku rodičů při 
ZŠ Kosmonautů 13, Kosmonautů 2218/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

  

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0045/20 
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 2315/RMOb-JIH/1822/40 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu odpisového plánu na rok 2020 

- Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863, dle předložené 
důvodové zprávy 

- Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace, se sídlem 
A. Gavlase 182/12A, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029880, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace, 
se sídlem V. Košaře 6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, dle předložené důvodové zprávy

  
2) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2020 

- Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863, a to zvýšením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 5 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace, se sídlem 
A. Gavlase 182/12A, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029880, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 8  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 
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- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace, 
se sídlem V. Košaře 6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 13  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

  

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0047/20 
Změna Přílohy č. 1 a její úplné znění ke zřizovací listině 
  
Usnesení číslo: 2316/RMOb-JIH/1822/40 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu a úplné znění přílohy č. 1 
ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy, Ostrava–Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizace, se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70631735, dle důvodové zprávy, s účinností od 01.04.2020 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0048/20 
Rezignace na členství ve školské radě 
  
Usnesení číslo: 2317/RMOb-JIH/1822/40 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
rezignaci Nely Václavíkové na členství ve školské radě Základní školy Ostrava-Výškovice, 
Srbská 2, příspěvkové organizace, se sídlem Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, 
IČO 70631778 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0049/20 
Žádost Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvkové 
organizace o zápis školního klubu do rejstříku škol a školských zařízení 
  
Usnesení číslo: 2318/RMOb-JIH/1822/40 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zápisem školního klubu do rejstříku škol a školských zařízení  s nejvyšším povoleným 
počtem 30 žáků od 01.09.2020 u Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, 
příspěvkové organizace se sídlem V.Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0050/20 
Dodatek č. 1 - VZ 27.19 - Zpracování PD “Modernizace kuchyně MŠ Mitušova 6” 
  
Usnesení číslo: 2319/RMOb-JIH/1822/40 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. agendové S/0516/2019/OŠK ze dne 05.06.2019 
se zhotovitelem BKB Metal, a.s., Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava, IČO 25355643 
na akci VZ 27.19 - Zpracování PD “Modernizace kuchyně MŠ Mitušova 6”. Na základě 
předložených dokladů, kterými se upravuje dohodnutá cena na tuto zakázku, se zvyšuje konečná 
cena o 23 000 Kč bez DPH na částku 260 000 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 
ke SoD 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 12.03.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0008/20 
Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením dřevin 
  
Usnesení číslo: 2320/RMOb-JIH/1822/40 

ODK 

k usnesení č. 1590/RMOb-JIH/1822/28 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
usnesení č. 1590/RMOb-JIH/1822/28 ze dne 30.9.2019 

  
2) souhlasí 

  
s kácením 7 ks dřevin na pozemku p.č. 215/13, p.č. 223/15 k.ú. Hrabůvka, a to v rámci 
připravované stavby s názvem “Rekonstrukce vodovodu ul. Edisonova” za podmínky, že kácení 
bude provedeno bezprostředně před zahájením stavebních prací na vlastní rekonstrukci 
vodovodu, dle předloženého materiálu 

 

  
 

  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 11/37 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0013/20 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
  
Usnesení číslo: 2321/RMOb-JIH/1822/40 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih neposkytnout finanční příspěvek na rok 2020 
příspěvkové organizaci Domov Vítkov, p.o., Lidická 611, 749 01  Vítkov, IČO 71196951, 
ve výši 38 645 Kč na úhradu poskytovaných sociálních služeb občance městského obvodu 
Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0003/20 
Podání žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko pro projekty “Moderní technologie bez hranic” a “Senioři bez 
hranic II” 
  
Usnesení číslo: 2322/RMOb-JIH/1822/40 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
podat žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko pro projekt “Senioři bez hranic II” 

  
2) rozhodla 

  
podat žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko pro projekt “Moderní technologie bez hranic” 

  
3) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika - Polsko mezi 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, jako projektovým partnerem a městem Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, 
44-300 Wodzisław Śl., Rzeczpospolita Polska, jako vedoucím partnerem, za účelem podání 
žádosti o poskytnutí dotace pro projekt “Senioři bez hranic II”, dle důvodové zprávy a návrhu 
dohody uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika - Polsko mezi 
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statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, jako vedoucím partnerem a městem Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, 
44-300 Wodzisław Śl., Rzeczpospolita Polska, jako projektovým partnerem, za účelem podání 
žádosti o poskytnutí dotace pro projekt “Moderní technologie bez hranic”, dle důvodové zprávy 
a návrhu dohody uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu 

5) schvaluje 

  
za podmínky úspěšnosti žádosti o dotaci financování projektu “Senioři bez hranic” v celkové 
výši 500 tis. Kč: 

- v roce 2020 na předfinancování projektu ve výši 200 tis. Kč, 

- v roce 2021 na předfinancování projektu ve výši 300 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 15 % z celkových uznatelných nákladů 
a v plné výši neuznatelných nákladů, tj. v předpokládané výši 75 tis. Kč 

  
6) schvaluje 

  
za podmínky úspěšnosti žádosti o dotaci financování projektu “Moderní technologie bez hranic” 
v celkové výši 600 tis. Kč 

- v roce 2020 na předfinancování projektu ve výši 300 tis. Kč, 

- v roce 2021 na předfinancování projektu ve výši 300 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 15 % z celkových uznatelných nákladů 
a v plné výši neuznatelných nákladů, tj. v předpokládané výši 90 tis. Kč 

  
7) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu dle bodu 1) 
a 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia 
v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 03.03.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0022/20 
Ukončení pronájmu oploceného sportovního areálu u ulice Staňkova 
v Ostravě-Výškovicích, zveřejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 2323/RMOb-JIH/1822/40 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 

  
výpověď nájemní smlouvy ze dne 20.01.2020 podanou nájemcem oploceného sportovního 
areálu u ulice Staňkova v Ostravě-Výškovicích, který se nachází na pozemku p.č. 740/65 
a p.č. 740/66, vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, o celkové výměře 692 m², ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, XXXX XXXXX, 
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, který sportovní areál užívá 
na základě nájemní smlouvy č. 2/a/012/1/01 ze dne 02.14.2001, ve znění dodatku, dle důvodové 
zprávy 

  
2) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem oploceného sportovního areálu u ulice Staňkova 
v Ostravě-Výškovicích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu 
Ostrava-Jih, který se nachází na pozemku p.č. 740/65, ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha a p.č. 740/66, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, o celkové 
výměře 692 m², s minimální výší nájemného 1 000 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, s určením účelu provozování ke sportovní činnosti, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0039/20 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 1706/3, 
Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 2324/RMOb-JIH/1822/40 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 54,61 m², v objektu č.p. 1706 objekt k bydlení, 
který je součástí pozemku p.č.st. 2062 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 
1706/3, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy 
městskému obvodu Ostrava-Jih, Petře Polónyi, IČO 88015459, se sídlem Volgogradská 
2500/23, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m²/rok po dobu 2 měsíců a následně 
ve výši 620 Kč/m²/rok, za účelem provozování vyživového klubu a poradenství, v rozsahu 
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0009/20 
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul. Edisonova 82 
  
Usnesení číslo: 2325/RMOb-JIH/1822/40 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 77,9 m² v objektu č.p. 792, 
stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p.č.st. 670, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, s minimální výší nájemného 
250 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s určením účelu provozování 
bufetu, za podmínek zákazu prodeje alkoholických nápojů, bez přípravy teplé a studené 
kuchyně, provozovatel je povinen zajistit možnost úhrady zboží formou elektronických 
stravenek (TiketCard by Edenred), provozní doba je možná v rozsahu od 06:00 do 18:00 hodin, 
dle důvodové zprávy 

  

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0040/20 
Vybudování metropolitní sítě a umístění telekomunikačního zařízení na střechu 
bytového domu Odborářská 677/27, Ostrava-Hrabůvka, a nebytového objektu 
Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 2326/RMOb-JIH/1822/40 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s vybudováním metropolitní sítě společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 
Ostrava-Přívoz, IČO: 25857568, pro Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, 
a umístění telekomunikačního zařízení na střechu: 

a) bytového domu s č. pop. 677 na ul. Odborářská č. or. 72, Ostrava-Hrabůvka, který je součástí 
pozemku p.č.st. 691/1 v k. ú. Hrabůvka, 

b) nebytového objektu s č. pop. 3054 na ul. Horymírova č. or. 121, Ostrava-Zábřeh, který 
je součástí pozemku p.č. st. 4911 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

v rozsahu předloženého materiálu, dle důvodové zprávy 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0031/20 
Návrh na změnu účelu nájmu části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská 
  

OMJ 
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Usnesení číslo: 2327/RMOb-JIH/1822/40 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 

  
se změnou účelu nájmu části pozemku p.p.č. 783/8 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, užívaného na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti 
č. 2/a/014/288/06/Maz ze dne 29.05.2006, ve znění dodatku, společností První novinová 
společnost a.s., IČO 45795533, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, 
PSČ 19300, za účelem „provozování novinového stánku“ na účel „provozování novinového 
stánku s prodejem sortimentu bez tisku s možností prodeje (baleného, nerozlévaného) alkoholu, 
cukrovinek, cigaret, drogistického a papírenského zboží, s provozní dobou nonstop, nebo 
do pozdních večerních hodin“ 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0075/20 
Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině 
  
Usnesení číslo: 2328/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací 
listině ze dne 12.12.2019 ve znění změn a dodatků Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace, se sídlem Alberta Kučery 1276/20, 
Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 70944652 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0066/20 
Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Husarova x 
Proskovická 
  
Usnesení číslo: 2329/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku parc.č. 793/102 ostatní plocha, zeleň o výměře 38 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrady, XXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXX XXX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 
11 Kč/m2, tj. 418 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 materiálu 

   

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 16/37 
  

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0012/20 
Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 2330/RMOb-JIH/1822/40 

SOC 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu Přílohy č. 1 zřizovací listiny 
Centra sociálních služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359 s účinnosti od 01.04.2020, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0037/20 
Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 
  
Usnesení číslo: 2331/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s prodejem pozemku parc.č. 222/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeného městskému obvodu 
Ostrava-Jih 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část 
pozemku parc.č. 740/118 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Výškovice u Ostravy o předpokládané 
výměře 15 m2 v rozsahu dle situačního snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat 
Zastupitelstvo města Ostravy, aby si vyhradilo rozhodnout o prodeji 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0024/20 
Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká 
  
Usnesení číslo: 2332/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města 
prodat  pozemek p.č.st. 6325 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2 a část pozemku p.p.č. 
455/9 ostatní plocha, zeleň o maximální výměře 13 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřených 
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městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu daném zákresem, který je přílohou č. 1  tohoto 
materiálu a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat výše 
uvedené pozemky 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0053/20 
Stanovisko k prodeji nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka, lokalita U Haldy x Selská 
  
Usnesení číslo: 2333/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat 

A) souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky p.č.st. 173 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 1 579 m2, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti č.p. 200, p.č.st. 565 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 353 m2, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti bez čp/če, p.p.č. 
246/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 827 m2, včetně jejich součástí a příslušenství, vše v k. ú. 
Hrabůvka, lokalita U Haldy x Selská, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat 
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat výše uvedené nemovitosti, 
a to za následujících podmínek: 

- zřízení věcného práva předkupního ve prospěch statutárního města Ostravy jako oprávněného 

- minimální výše kupní ceny 15 000 000 Kč 

- provozování školského zařízení 

B) nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemků p.p.č. 246/2 ostatní plocha, 
zeleň o předpokládané výměře 31 m2 a p.č.st. 173 zastavěná plocha a nádvoří o předpokládané 
výměře 19 m2, vše v k. ú. Hrabůvka, lokalita U Haldy x Selská, svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih, v rozsahu daném zákresem, který je součástí přílohy č. 2 tohoto materiálu, dle 
důvodové zprávy a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat 
výše uvedené části pozemků 

  

 
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0080/20 
Stanovisko k prodeji pozemků včetně stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 2334/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky 
p.č.st. 3487/4 zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba a p.p.č. 
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2984 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, včetně všech 
jejich součástí a příslušenství, za účelem vybudování a provozování sportovního zařízení, 
za podmínek zřízení věcného práva předkupního a věcného práva zákazu zcizení a zákazu 
zatížení dotčených nemovitých věcí ve prospěch statutárního města Ostravy jako oprávněného 
a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedené nemovité 
věci 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0057/20 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská 
  
Usnesení číslo: 2335/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru spočívajícím v umístění zámkové dlažby na části pozemku 
p.p.č. 100/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2, za účelem rozšíření příjezdu 
ke garáži v bytovém domě  č.p. 2863, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská, v rozsahu dle 
snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, za podmínky bezúplatného předání této 
povrchové úpravy pozemku do vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému 
obvodu Ostrava-Jih, souhlas pro stavebníka  XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX  je platný do 31.12.2021 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0038/20 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita ul. Moravská 
  
Usnesení číslo: 2336/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „SO 101 Úprava komunikace a chodníku“, 
v rámci jehož dojde k úpravě komunikací v lokalitě ulice Moravská na částech pozemků p.p.č. 
200/8 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 200/30 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 200/31 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 200/34 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 200/37 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 200/59 zahrada, p.p.č. 211/27 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a p.p.č. 215/1 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Hrabůvka a na částech pozemků
p.p.č. 566/71 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 566/108 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 566/145 ostatní plocha, neplodná půda, p.p.č. 566/179 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a p.p.č. 1028/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka statutární 
město Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 
Ostrava, je platný do 31.12.2022 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0076/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na částech 
pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Moravská 
  
Usnesení číslo: 2337/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění stavby sítě elektronických komunikací pod názvem 
„71010-007916 VPI Ostrava, Moravská SO 461 přel. SEK“, v předpokládané celkové délce 
67 bm pod povrchem částí pozemků p.p.č. 566/108 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 
566/145 ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka společnost CETIN a.s., 
IČO 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, je platný 
do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 
566/108 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 566/145 ostatní plocha, neplodná půda 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění sítě elektronických komunikací v předpokládané 
celkové délce 67 bm pod povrchem částí dotčených pozemků, v rámci stavby pod názvem 
„71010-007916 VPI Ostrava, Moravská SO 461 přel. SEK“, ve prospěch společnosti CETIN 
a.s., IČO 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, za úplatu 
200 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm sítě elektronických komunikací 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování sítě elektronických komunikací, 
a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít se společností CETIN a.s., 
IČO 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu

  

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0078/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 2338/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění stavby podzemního kabelového vedení NN pod 
názvem „Ostrava-Zábřeh 2437, NNk“,  v předpokládané délce  15 bm pod povrchem části 
pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k. ú. Zábřeh nad Odrou včetně 
přípojkové skříně, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 773/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění podzemního 
kabelového vedení NN v  předpokládané délce 15 bm pod povrchem části dotčeného pozemku 
včetně přípojkové skříně v rámci stavby pod názvem „Ostrava - Zábřeh 2437, 
NNk“  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý 
i započatý bm podzemního kabelového vedení NN a za úplatu 1000 Kč + zákonná sazba DPH 
za zřízení  přípojkové skříně 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 
NN včetně přípojkové skříně, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 
ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0028/20 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Dubina u Ostravy 
a k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 2339/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „Zvyšování rychlosti na TT – úsek 
Tramvajová zastávka Josefa Kotase – tramvajová zastávka Václava Jiříkovského“, v rámci jehož 
dojde ke stavebním úpravám stávající tramvajové trati včetně umístění nízké protihlukové stěny 
s vegetačním pokryvem, jakožto součásti uvedené stavby na částech pozemků parc. č. 100/85 
ostatní plocha, zeleň, parc. č. 100/93 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 100/101 
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Dubina u Ostravy a částech pozemků p.p.č. 412/3 ostatní plocha, 
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zeleň a p.p.č. 412/15 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, ulice Horní, v rozsahu dle snímků, 
které jsou přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Dopravní podnik Ostrava a.s., 
IČO 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, je platný 
do 31.12.2022 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0004/20 
Výpůjčka části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova 
  
Usnesení číslo: 2340/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
výpůjčit část pozemku parc.č. 793/285 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 48 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, za účelem užívání pozemku pod stávajícím vstupem (schodiště + 
zpevněná plocha) do bytového domu Lumírova 522/26 stojícím na pozemku parc.č. 793/83 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Výškovice u Ostravy, Společenství vlastníků Lumírova 
522/26, Ostrava, IČO: 25872214, se sídlem Ostrava-Výškovice, Lumírova 522/26, PSČ 700 30, 
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy 
č. 4 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0069/20 
Výkup pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 
  
Usnesení číslo: 2341/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout nabýt pozemky p.č.st. 325/2 a p.p.č. 4518 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, od XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu 
Ostrava-Jih, za kupní cenu ve výši 325 000 Kč a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 4 
tohoto materiálu, odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě 
předkládaného materiálu  

 
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0073/20 
Výpůjčka části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Krestova 
  
Usnesení číslo: 2342/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
vypůjčit část pozemku p.p.č. 434/28, ostatní plocha, zeleň, o výměře 5,25 m2 v k. ú. Hrabůvka, 
ulice Krestova, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, Společenství vlastníků pro dům 
Krestova 1549, Ostrava, IČO: 27802809, se sídlem Krestova 1549/42, Hrabůvka, 700 30 
Ostrava, za účelem umístění a užívání bezbariérové rampy pro zajištění přístupu do bytového 
domu č. p. 1549 na ulici Krestova, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0009/20 
Záměr na výpůjčku, záměr na pronájem, záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. K Odře 
  
Usnesení číslo: 2343/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru vypůjčit části pozemků parc.č. 263/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2, 
parc.č. 624/1 ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2 a parc.č. 669 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 2 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem zřízení a užívání vjezdu 
k rodinnému domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
2) rozhodla 

  
o záměru na pronájem částí pozemků parc.č. 263/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2

a parc.č. 624/1 ostatní plocha, silnice o výměře 71 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem 
užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, v rozsahu dle přiloženého 
situačního snímku, který je přílohou č. 1 materiálu 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat části pozemků parc.č. 263/17 
ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 624/1 ostatní plocha, silnice, vše k. ú. Výškovice 
u Ostravy,  dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1223-44/2019, který je přílohou 
č. 1 materiálu, označené jako pozemek parc.č. 624/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 82 m2, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0049/20 
Záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka 
  
Usnesení číslo: 2344/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o záměru vypůjčit část pozemku p.p.č. 433/33 ostatní plocha, zeleň o výměře 130 m² v k. ú. 
Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
za účelem užívání jako pozemku ke sportovnímu zařízení provozovanému v prostorách budovy 
č.p. 1455, stavbě občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č.st. 1303 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Hrabůvka na ulici Mjr. Nováka 34 (zajištění sportovních aktivit), na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0039/20 
Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 2345/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 215/13 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 
320 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Edisonova, z toho části pozemku o výměře 155 m² za účelem 
užívání pozemku pod stavbou parkovacích stání a části pozemku o výměře 165 m² za účelem 
užívání pozemku jako zeleně u budovy ubytovacího zařízení č.p. 795, v rozsahu dle snímku, 
který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0074/20 
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2346/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

1. část pozemku p.č.st. 2955/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8,80 m2 (celková výměra 
226 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1469/37724 příslušejícího 
k jednotce 22/622 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

2. pozemek p.č.st. 2428, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

3. pozemek p.č.st. 3636, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

4. pozemek p.č.st. 3650, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0077/20 
Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2347/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout parkovací stání č. 03 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 

  

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0079/20 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova 
  
Usnesení číslo: 2348/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího 
stání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0082/20 
Zrušení Zásad pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků 
  
Usnesení číslo: 2349/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu zrušit  Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů 
a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih vydané usnesením Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0329/8 ze dne 
17.03.2016 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0026/20 
Žádost o vydání předchozího souhlasu k nabytí pozemku, jehož součástí je stavba 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
 
  

OMJ 
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Usnesení číslo: 2350/RMOb-JIH/1822/40 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) žádá 

  
v souladu s čl. 7. odst. (3) písm. c) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, o vydání předchozího souhlasu 
Rady města Ostravy k nabytí pozemku p.č.st. 4620 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost v k. ú. Zábřeh nad Odrou, do vlastnictví 
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

INV/RMOb/0006/20 
Dodatek č. 1 k SOD - VZ 102.19 - Regenerace sídliště Hrabůvka - 2.etapa, Zeleň Savarin
  
Usnesení číslo: 2351/RMOb-JIH/1822/40 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 k SOD č. agendové S/1171/2019/INV ze dne 11.12.2019 
se zhotovitelem STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava, 
IČO 258 64 092 na akci VZ 102.19 Regenerace sídliště Hrabůvka - 2.etapa, Zeleň Savarin. 
Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, 
se zvyšuje konečná cena o 1 146 521,82 bez DPH na částku  12 844 954,68 Kč bez DPH. 

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke SOD 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0008/20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce tržnice, ul. Čujkovova, 
Ostrava-Zábřeh“- Dohoda o ukončení smuvního vztahu. 
  
Usnesení číslo: 2352/RMOb-JIH/1822/40 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu ke Smlouvě o dílo č. 6/034/011/2014 ze dne 
12.05.2014 na veřejnou zakázku zpracování projektové dokumentace “Tržnice 
Ostrava-Jih,  nám. SNP, Čujkovova ulice, Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem JACKO, projekty 
& vozovky s.r.o., Ženíškova č. 2313/1 Moravská Ostrava 702 00, IČO 27800440. Důvodem 
pro ukončení smluvního vztahu je zamítavé stanovisko Útvaru hlavního architekta MMO 
pro projektovou dokumentaci stupeň DUR. 
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2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dohody 
o ukončení smluvního vztahu 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 27.03.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0031/20 
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” 
  
Usnesení číslo: 2353/RMOb-JIH/1822/40 

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 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 BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., 
Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25392077 (žádost o účast č. 58) 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0030/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 02.20 
„Opravy komunikací III. a IV. třídy svěřených do správy městského obvodu 
Ostrava–Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2354/RMOb-JIH/1822/40 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 02.20 
„Opravy komunikací III. a IV. třídy svěřených do správy městského obvodu Ostrava–Jih“ dle 
§ 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu s úpravou 
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2) jmenuje 

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

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

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 02.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0032/20 
Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 01.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 2355/RMOb-JIH/1822/40 

OVZ 

k usnesení č. 2204/RMOb-JIH/1822/38 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 01.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih” dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný 
účastník zadávacího řízení 
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2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 01.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, 
ul. Plzeňská, Ostrava-Jih” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0034/20 
Vyloučení vybraného dodavatele (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 96.19 
Zpracování projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před 
poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 2356/RMOb-JIH/1822/40 

OVZ 

k usnesení č. 2170/RMOb-JIH/1822/37 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu o vyloučení vybraného dodavatele 
FILDMAN PROJEKT s.r.o., Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, 
IČO: 08014469, u nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 96.19 Zpracování projektové 
dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“ 
dle § 122 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů 

  
2) rozhodla 

  
o zrušení zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 96.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, 
Ostrava-Hrabůvka“ dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 96.19 Zpracování projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před 
poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“ vyplývající z usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 17.04.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0010/20 
Dodatek č. 1 na VZ 92.19 - Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě 
Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 2357/RMOb-JIH/1822/40 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/1258/2019/INV ze dne 13.01.2020 
se zhotovitelem OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba, IČO: 02117436 
na realizaci VZ 92.19 na stavbu „Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě 
Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh” v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového 
rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu dodatečných a neprováděných prací. Na základě 
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se snižuje 
konečná cena díla 3 396 089,44 Kč bez DPH na tuto zakázku o částku 166 110,05 Kč bez DPH 
na částku 3 229 979,39 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo agendové č. S/1258/2019/INV na realizaci VZ 92.19 na stavbu „Výměna 
umakartových jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 13.03.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0015/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 8/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2358/RMOb-JIH/1822/40 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

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

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651 o 10 232 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 462366 o 239 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6xxx, ORG 462366 o 3 062 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 462353 o 524 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6xxx, ORG 462353 o 6 407 tis. Kč 
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2) zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

a) Základní škola, Provaznická 64, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, 
Provaznická 831/64, IČO 70978310, ve výši 239 tis. Kč účelově určeného na spolufinancování 
projektu “Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická” s časovou použitelností 
od 01.03.2020 do 31.08.2021 

b) Základní škola a mateřská škola, Březinova 52, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Zábřeh, Březinova 1383/52, IČO 70978336, ve výši 524 tis. Kč účelově určeného 
na spolufinancování projektu “Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova” 
s časovou použitelností od 01.03.2020 do 31.08.2021 

3) zvýšení závazného ukazatele “investiční transfer” na rok 2020 pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

a) Základní škola, Provaznická 64, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, 
Provaznická 831/64, IČO 70978310, ve výši 307 tis. Kč účelově určeného na spolufinancování 
projektu “Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická” s časovou použitelností 
od 01.03.2020 do 31.08.2021 

b) Základní škola a mateřská škola, Březinova 52, příspěvková organizace, se sídlem
Ostrava-Jih, Zábřeh, Březinova 1383/52, IČO 70978336, ve výši 1 222 tis. Kč účelově určeného 
na spolufinancování projektu “Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova” 
s časovou použitelností od 01.03.2020 do 31.08.2021  

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 10.03.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0051/20 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 2359/RMOb-JIH/1822/40 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru ve výši 5 712 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 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0052/20 
Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2360/RMOb-JIH/1822/40 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím neinvestiční dotace z operačního programu potravinové a materiální pomoci 
pro Základní školu  Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, se sídlem 
Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0009/20 
Petice občanů za vybudování parkovacích stání na pozemku parc. č. 463/6, 
k. ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2361/RMOb-JIH/1822/40 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit text odpovědi na petici dle předloženého 
návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0006/20 
Stanovisko k převodu části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 2362/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih 

a) zrušit usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0427/RMOb-JIH/1822/9 
ze dne 31.02.2019, kterým vydalo nesouhlasné stanovisko k převodu části pozemku p.p.č. 
612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 

b) vydat souhlasné stanovisko k bezúplatnému převodu části pozemku p.p.č. 612/14 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 1 907 m2, oddělené geometrickým plánem č. 3537-3/2019 a nově 
označené jako pozemek p.p.č. 612/130 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Plzeňská, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, Moravskoslezskému kraji, 
IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, za podmínek 
dle důvodové zprávy tohoto materiálu, za podmínky zřízení věcného práva zákazu zcizení 
a zatížení 
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 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0005/20 
Stanovisko k bezúplatnému převodu částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská 
  
Usnesení číslo: 2363/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vydat souhlasné stanovisko k bezúplatnému 
převodu části pozemku p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň o předpokládané výměře 7.472 m2

a pozemku p.p.č. 783/77 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 540 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Volgogradská, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, 
který je přílohou č. 1 předkládaného materiálu Moravskoslezskému kraji, IČO 70890692, 
se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, za podmínek dle důvodové 
zprávy tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0027/20 
Stanovisko k prodeji a nabytí částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická
  
Usnesení číslo: 2364/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih 

a) vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemku parc. č. 740/4 ostatní 
plocha, jiná plocha o celkové předpokládané výměře 1.521 m2 a část pozemku parc. č. 740/49 
ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové předpokládané výměře 1.295 m2 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Výškovická, včetně všech jejich součástí, v rozsahu dle snímku, který je přílohou 
č. 1 předloženého materiálu, za účelem zřízení a provozování dvoupodlažní  prodejny potravin 
včetně dopravního napojení v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 3 předloženého 
materiálu  a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru prodeje částí dotčených 
pozemků včetně všech jejich součástí, za těchto podmínek: 

- zřízení věcného práva předkupního k dotčeným částem pozemků parc. č. 740/4 a parc. 
č. 740/49 v k. ú. Výškovice u Ostravy ve prospěch statutárního města Ostravy 

- zřízení věcného práva zákazu zcizení a zákazu zatížení dotčených částí pozemků parc. č. 740/4 
a parc. č. 740/49 v k. ú. Výškovice u Ostravy 

- převodu budoucí stavby veřejné komunikace a parkovacích stání včetně částí pozemků v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, na kterých bude tato budoucí stavba umístěna 

b) vyhradit si pravomoc požádat Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu k nabytí 
části pozemku parc. č. 740/47 ostatní plocha, jiná plocha o předpokládané výměře 648 m2 a částí 
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pozemku parc. č. 740/110 ostatní plocha, ostatní komunikace o předpokládané celkové výměře 
499 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, včetně součástí a příslušenství, 
do vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0089/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Podhájí 
  
Usnesení číslo: 2365/RMOb-JIH/1822/40 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění stavby podzemního kabelového vedení NN pod 
názvem „Ostrava-Hrabůvka 918/3, NN“, v předpokládané délce cca 9 bm pod povrchem části 
pozemku p.p.č. 931 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímku, 
který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka společnost ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, je platný 
do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 931 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění podzemního 
kabelového vedení NN v předpokládané délce cca 9 bm pod povrchem části dotčeného 
pozemku, v rámci stavby pod názvem „Ostrava-Hrabůvka 918/3, NN“, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemního 
kabelového vedení NN 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 
NN, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 
ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0001/20 
Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, 
které se bude konat 12.03.2020 
  
Usnesení číslo: 2366/RMOb-JIH/1822/40 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s návrhem programu 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat dne 12.03.2020 od 13:00 hodin dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0046/20 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 105.19 „Výměna podlahové krytiny - Tylova 4, 
70030 Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 2367/RMOb-JIH/1822/40 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1208/2019/OBH ze dne 16.12.2019 
na realizaci zakázky malého rozsahu „Výměna podlahové krytiny - Tylova 4, 700 30 
Ostrava-Zábřeh“ se zhotovitelem PAPAYA stavební s.r.o., se sídlem Teslova 1129/2b, 702 00 
Ostrava-Přívoz, IČO: 08502714, kterým se z důvodu dodatečných a neprovedených prací 
souvisejících s dokončením díla snižuje konečná cena na tuto zakázku o 20 711,40 Kč bez DPH 
na celkovou částku 529 693,20 Kč bez DPH, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové 
zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 12.03.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0047/20 
Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést stavbu 
č.167/19/OBH ze dne 07.10.2019 
  
Usnesení číslo: 2368/RMOb-JIH/1822/40 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 35/37 
  

 

1) rozhodla 

  
uzavřít s organizací Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, IČO 00097586, se sídlem 
28. října 289/2, Ostrava-Moravská Ostrava, dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí 
a smlouvě o právu provést stavbu č. 167/19/OBH ze dne 07.10.2019 na prostor o výměře 
449,82 m2 v objektu č.p. 2948, který je součástí pozemku p.č.st. 4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, kterým se prodlouží termín pro splnění 
povinnosti budoucího nájemce požádat stavební úřad o stavební povolení nebo ohlášení nebo 
změny účelu stavby u předmětného prostoru, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové 
zprávy  

 
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0044/20 
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici 
Mitušova 1115, O.-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2369/RMOb-JIH/1822/40 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 1 325,60 m2 v objektu 
č.p. 1115, který je součástí pozemku p.č.st.1416 v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, organizaci Centrum 
náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s., IČO 04939565, se sídlem 
Sokolovská 6062/32, Ostrava-Poruba, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší 
minimálního nájemného 250 Kč/m2/rok, za účelem provozování sociální rehabilitační služby, 
přičemž k uzavření nájemní smlouvy může dojít za podmínky schválení změny a úplného znění 
přílohy č. 1 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 
16, příspěvkové organizace, IČO 70631735, se sídlem Mitušova 1506/16, Ostrava-Hrabůvka, 
Zastupitelstvem městského obvodu Ostrava-Jih, čímž dojde k odsvěření výše specifikovaného 
prostoru ze správy předmětného školského zařízení a jeho předání zpět zřizovateli, dle důvodové 
zprávy  

 
 
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0035/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 89.19 
„Zeleň za Lunou“ 
  
Usnesení číslo: 2370/RMOb-JIH/1822/40 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 89.19 
„Zeleň za Lunou“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných 
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zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém 
materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
3. Bc. Pavlína Nováčková, členka ZMOb a členka kontrolního výboru ZMOb 
4. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
5. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

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

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 89.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.06.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0033/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 11.20 
„Strategický plán rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih)“ 
  
Usnesení číslo: 2371/RMOb-JIH/1822/40 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 11.20 
„Strategický plán rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY 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 s úpravou 
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2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Daniel Adamčík, vedoucí odboru strategického rozvoje 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Bc. Jana Pěluchová, odbor strategického rozvoje 
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Pavlína Nováčková, členka ZMOb a členka kontrolního výboru ZMOb 
3. Ing. Daniel Adamčík, vedoucí odboru strategického rozvoje 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 11.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

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

 

 


