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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 19.03.2020 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

2375/RMOb-JIH/1822/41 OFR/RMOb/00
17/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 9/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2376/RMOb-JIH/1822/41 OSR/RMOb/00
05/20 

Obec přátelská rodině a seniorům 2020 

2377/RMOb-JIH/1822/41 OHS/RMOb/00
02/20 

Dodatek č.4 k obchodní Smlouvě o závodním 
stravování č.16/g/011/10/01 s Edenred CZ s.r.o. 
se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, 
IČO: 24745391 

2378/RMOb-JIH/1822/41 OPR/RMOb/00
05/20 

Žádost o splátkový kalendář - Z. D. 

2379/RMOb-JIH/1822/41 OPR/RMOb/00
06/20 

Žádost o vydání opatření obecné povahy 

2380/RMOb-JIH/1822/41 OSK/RMOb/00
53/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvkové organizaci 

2381/RMOb-JIH/1822/41 OSK/RMOb/00
56/20 

Poskytnutí finančního daru Dětskému domovu 
a Školní jídelně, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, 
příspěvková organizace 

2382/RMOb-JIH/1822/41 OSK/RMOb/00
57/20 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - Pestré 
vrstvy, z. s. 

2383/RMOb-JIH/1822/41 OSK/RMOb/00
59/20 

Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek 
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizaci 

2384/RMOb-JIH/1822/41 OSK/RMOb/00
60/20 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti 
o poskytnutí předfinancování formou návratné 
finanční výpomoci Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové 
organizace 

2385/RMOb-JIH/1822/41 OSK/RMOb/00
61/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace 

2386/RMOb-JIH/1822/41 OSK/RMOb/00
62/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové 
organizaci 

2387/RMOb-JIH/1822/41 OSK/RMOb/00
63/20 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole 
Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové 
organizaci 

2388/RMOb-JIH/1822/41 ODK/RMOb/00
10/20 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kacením 
dřevin 

2389/RMOb-JIH/1822/41 ODK/RMOb/00
11/20 

Příspěvek na zkrášlení okolí bytových domů 
výsadbou okrasných rostlin 
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2390/RMOb-JIH/1822/41 ODK/RMOb/00
12/20 

Petice občanů za opravu chodníku a plochy 
před kontejnery na ul. Františka Hajdy 

2391/RMOb-JIH/1822/41 ODK/RMOb/00
13/20 

Změna složení rozborové komise pro Technické 
služby Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci 

2392/RMOb-JIH/1822/41 ODK/RMOb/00
14/20 

Výzva objednatele k zahájení jarního vyčištění 
travnatých ploch 

2393/RMOb-JIH/1822/41 OBH/RMOb/00
27/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvám o umístění zařízení 
na bytových domech Horymírova 2975/4, 2949/14, 
Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh 

2394/RMOb-JIH/1822/41 OBH/RMOb/00
37/20 

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

2395/RMOb-JIH/1822/41 OBH/RMOb/00
38/20 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu 
při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 

2396/RMOb-JIH/1822/41 OBH/RMOb/00
45/20 

Pronájem náhradních bytů 

2397/RMOb-JIH/1822/41 OBH/RMOb/00
48/20 

Souhlas s provedením stavebních prací v objektu 
Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh 

2398/RMOb-JIH/1822/41 OBH/RMOb/00
50/20 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání 
v objektu k bydlení na ul. Pavlovova 1626/67, 
Ostrava-Zábřeh, zveřejnění záměru 

2399/RMOb-JIH/1822/41 OBH/RMOb/00
52/20 

poskytnutí slevy ze základního nájemného 

2400/RMOb-JIH/1822/41 OBH/RMOb/00
54/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

2401/RMOb-JIH/1822/41 OBH/RMOb/00
56/20 

Souhlas s podnájmem částí prostor v objektu 
na ul. Volgogradská 2, O.-Zábřeh 

2402/RMOb-JIH/1822/41 OBH/RMOb/00
57/20 

Dodatek č. 2 - VZ 76.16 ,,Zajištění a provádění 
úklidových prací v objektu Provaznická 62, 
Ostrava-Hrabůvka” 

2403/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
29/20 

Výpůjčka částí pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Husarova 

2404/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
34/20 

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

2405/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
48/20 

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

2406/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
70/20 

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

2407/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
81/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Hrabůvka, ul. Plzeňská x 
Horní 

2408/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
84/20 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene 
na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Horymírova 

2409/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
85/20 

Souhlas vlastníka sousedních pozemků v k. ú. 
Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská 
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2410/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
87/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny 

2411/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
88/20 

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

2412/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
90/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. 
Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy 

2413/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
91/20 

Inflace 2020 u určených nájmů 

2414/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
95/20 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny 

2415/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
97/20 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene 
na pozemky v k. ú. Hrabůvka, ul. Hasičská 
a Zlepšovatelů 

2416/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
98/20 

Záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Na Rybníčkách 

2417/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/00
99/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Cholevova 

2418/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/01
01/20 

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

2419/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/01
02/20 

Souhlas vlastníka pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Rezkova 

2420/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/01
03/20 

Souhlas vlastníka pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Tlapákova 

2421/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/01
04/20 

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

2422/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/01
06/20 

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

2423/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/01
07/20 

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

2424/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/01
08/20 

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

2425/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/01
09/20 

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

2426/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/01
10/20 

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

2427/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/01
11/20 

Souhlas se stavebním záměrem a záměr na výpůjčku 
částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy a Zábřeh 
nad Odrou 

2428/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/01
12/20 

Souhlas se stavebním záměrem a záměr na výpůjčku 
části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Petroncova 

2429/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/01
16/20 

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava 

2430/RMOb-JIH/1822/41 OMJ/RMOb/01
17/20 

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě 
č. nSIPO 07 – 97/2015 
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2431/RMOb-JIH/1822/41 INV/RMOb/000
7/20 

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních 
vod pro VZ 102.19 Regenerace sídliště Hrabůvka - 
2.etapa, Zeleň Savarin - pítko + mlhoviště 

2432/RMOb-JIH/1822/41 INV/RMOb/001
1/20 

Dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě 
o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy 
na zpracování projektové dokumentace 
“Vybudování parkovacích stání na ul. 29. dubna” 

2433/RMOb-JIH/1822/41 INV/RMOb/001
2/20 

Dodatek č.1 k SOD - VZ 82.19 - Prima hřiště 
pro míčové hry, ul.Břustkova 

2434/RMOb-JIH/1822/41 INV/RMOb/001
4/20 

Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti 

2435/RMOb-JIH/1822/41 INV/RMOb/001
5/20 

Dodatek č. 2 na VZ 57.19 Vybudování kanceláří 
a bufetu v 1 NP budovy B 

2436/RMOb-JIH/1822/41 OVZ/RMOb/00
29/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 07.20 „Přírodní zahrada 
nejen pro děti H1 – Participativní rozpočet“ 

2437/RMOb-JIH/1822/41 OVZ/RMOb/00
36/20 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) – VZ 16.18 
„Dynamický nákupní systém - 
Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních 
a jiných prací” 

2438/RMOb-JIH/1822/41 OVZ/RMOb/00
37/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 
112.19 „Opravy výtluků na komunikacích 
svěřených do správy městského obvodu 
Ostrava-Jih“ 

2439/RMOb-JIH/1822/41 OVZ/RMOb/00
39/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 15.20 „Likvidace 
a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť 
v městském obvodu Ostrava-Jih“ 

2440/RMOb-JIH/1822/41 OVZ/RMOb/00
40/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 89.19 „Zeleň 
za Lunou” 

2441/RMOb-JIH/1822/41 OVZ/RMOb/00
41/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 09.20 
„Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej 
při ZŠ Provaznická” 

2442/RMOb-JIH/1822/41 OVZ/RMOb/00
44/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 04.20 „Oprava sociálních 
zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les“ 

2443/RMOb-JIH/1822/41 OVZ/RMOb/00
45/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 90.19 „Oprava nájezdové 
rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 

2444/RMOb-JIH/1822/41 OVZ/RMOb/00
46/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 91.19 „Výměna oken 
Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 
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2445/RMOb-JIH/1822/41 OVZ/RMOb/00
47/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby) - VZ 05.20 „Údržba vybraných školních 
zahrad v městském obvodu Ostrava – Jih“ 

2446/RMOb-JIH/1822/41 OVZ/RMOb/00
38/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 16.20 „Rekonstrukce 
podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“ 

2447/RMOb-JIH/1822/41 OVZ/RMOb/00
42/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na dodávky) – VZ 14.20 „Výměna osobních 
výtahů 400 kg a 500 kg v bytovém domě Stadická 3, 
Ostrava - Hrabůvka“ 

2448/RMOb-JIH/1822/41 OVZ/RMOb/00
43/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na dodávky) – VZ 13.20 „Výměna osobních 
výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě Horymírova 4, 
Ostrava - Zábřeh” 

2449/RMOb-JIH/1822/41 OVZ/RMOb/00
48/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na dodávky) - VZ 101.19 „Dodávka 1 kusu nosiče 
výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů“ 

2450/RMOb-JIH/1822/41 OFR/RMOb/00
18/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 10/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2451/RMOb-JIH/1822/41 OPR/RMOb/00
07/20 

Převod výkonu některých činností v oblasti sociální 
péče z městského obvodu Proskovice na MOb 
Ostrava-Jih 

2452/RMOb-JIH/1822/41 OPR/RMOb/00
09/20 

Návrh na smírné vypořádání věci 

2453/RMOb-JIH/1822/41 OPR/RMOb/00
10/20 

Žádost o splátkový kalendář - D. B. 

2454/RMOb-JIH/1822/41 OFR/RMOb/00
21/20 

Pozastavení kontrolní činnosti prováděné na základě 
aktualizovaného Plánu veřejnosprávních kontrol 
na rok 2020 

2455/RMOb-JIH/1822/41 OBH/RMOb/00
43/20 

Výpůjčka prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Horní 1664/63a, Ostrava-Hrabůvka 

2456/RMOb-JIH/1822/41 OBH/RMOb/00
60/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 122.19 
Oprava odpadního potrubí v bytovém domě 
Čujkovova 32 

2457/RMOb-JIH/1822/41 OBH/RMOb/00
64/20 

Podpora podnikatelských subjektů ve věci 
ekonomických dopadů krizového opatření vlády 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OMJ/RMOb/00
83/20 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. V Zálomu 

 INV/RMOb/001
3/20 

Dohoda o ukončení smluvního vztahu na zpracování 
PD “Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, 
Ostrava-Zábřeh” 

 OSK/RMOb/00
58/20 

Přerušení provozu mateřských škol v měsíci 
červenci a srpnu 2020 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0017/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 9/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih na rok 
2020 
  
Usnesení číslo: 2375/RMOb-JIH/1822/41 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

a) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400207000000 o 72 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400008000000 o 22 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400198000000 o 50 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5194 o 50 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3299, pol. 5492 o 50 tis. Kč 

c) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121 o 10 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 10 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 22xx, pol. 5169 o 6 065 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 550 tis. Kč 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 2141, pol. 2324 o 2 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400349000000 o 65 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 22xx, pol. 5171 o 6 550 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5909 o 2 tis. Kč 

e) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400170000000 o 124 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400216000000 o 48 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400350000000 o 60 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5166 o 16 tis. Kč 

f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400245000000 o 1 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, ORG 0400277000000 o 1 000 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 17 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5222 o 17 tis. Kč 
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h) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169, ORG 200702 o 80 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu h) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 80 tis. Kč 

i) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 150 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169 o 150 tis. Kč 

j) 
- sníží běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 50xx o 186 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5424 o 3 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 4, § 4351, pol. 50xx o 186 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 4, § 4351, pol. 5424 o 3 tis. Kč 

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

a) Základní a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652, ve výši 40 tis. Kč 
účelově určeného na zavedení pozice kariérového poradce na základních školách s časovou 
použitelností od 01.01.2020 do 31.01.2021 

b) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Klegova 1398/27, IČO 70978379, ve výši 40 tis. Kč účelově určeného na zavedení 
pozice kariérového poradce na základních školách s časovou použitelností od 01.01.2020 
do 31.01.2021 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 26.03.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0005/20 
Obec p řátelská rodin ě a senior ům 2020 
  
Usnesení číslo: 2376/RMOb-JIH/1822/41 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

podat přihlášku do soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí - Obec přátelská rodině 
a seniorům 2020  pro oblast I. Obec přátelská rodině 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 30.03.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 
  

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0002/20 
Dodatek č.4 k obchodní Smlouv ě o závodním stravování č.16/g/011/10/01 s Edenred CZ 
s.r.o. se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČO: 24745391 
  
Usnesení číslo: 2377/RMOb-JIH/1822/41 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č.4 k obchodní Smlouvě o závodním stravování č.16/g/011/10/01 s Edenred 
CZ s.r.o. se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČO: 24745391 dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0005/20 
Žádost o splátkový kalendá ř - Z. D. 
  
Usnesení číslo: 2378/RMOb-JIH/1822/41 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu uzavřít dohodu o splátkách se XXXXXX XXXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX , k zaplacení dlužné částky v celkové výši 84 730 Kč s příslušenstvím 
vzniklé z titulu dlužného nájemného a záloh na služby, ujednaného nájemného a skutečně 
spotřebovaných služeb spojených s užíváním bytu č. XX v domě č.p. XXX č.or. X na ulici 
B. Četyny, Ostrava-Dubina, v tomto znění: 

Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši 84 730 Kč formou pravidelných měsíčních 
splátek ve výši 2 300 Kč, vždy k poslednímu dni v měsíci, ve kterém jsou splátky splatné, když 
první splátka se stanoví v měsíci červen 2020. Při takto stanovených splátkách dojde k úhradě 
pohledávky za 37 měsíců, a to tak, 36 měsíců bude splátka činit 2 300 Kč měsíčně, 37. měsíc 
bude poslední splátka ve výši  1930 Kč, s tím, že dostane-li se dlužník do prodlení byť 
i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není 
povinen dlužníka dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího 
požadovat po dlužníku zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu 
exekutorovi, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0006/20 
Žádost o vydání opat ření obecné povahy 
  
Usnesení číslo: 2379/RMOb-JIH/1822/41 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

požádat o vydání opatření obecné povahy dle ustanovení § 33d zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0053/20  
Výjimka z po čtu d ětí v Základní škole a mate řské škole Ostrava- Zábřeh, 
Horymírova 100, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2380/RMOb-JIH/1822/41 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizaci, se sídlem Horymírova 100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70944628, pro školní rok 2020/2021, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0056/20  
Poskytnutí finan čního daru D ětskému domovu a Školní jídeln ě, Ostrava- Hrabová, 
Reymontova 2a, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 2381/RMOb-JIH/1822/41 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neposkytnutí finančního daru ve výši 7 200 Kč Dětskému domovu a Školní jídelně, 
Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkové organizaci, se sídlem Reymontova 584/2, 
720 00 Ostrava-Hrabová, IČO 61989339 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0057/20  
Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č - Pestré vrstvy, z. s. 
  
Usnesení číslo: 2382/RMOb-JIH/1822/41 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o neposkytnutí finančního daru 20 000 Kč organizaci Pestré vrstvy, z. s., Jana Maluchy 202/49, 
700 30 Ostrava-Jih, Dubina, IČO 066 64 814, a neuzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0059/20  
Souhlas s podáním žádosti o nada ční p říspěvek Základní škole a mate řské škole 
Ostrava-Hrab ůvka, Krestova 36A, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2383/RMOb-JIH/1822/41 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o nadační příspěvek Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizace, se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, do projektu „Škola pro život - modernizace ICT” v rámci 
výzvy Podpora regionů 2020 nadace ČEZ 

  
2) souhlasí 
  

v případě úspěšnosti projektu, že je Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvková organizace, se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, oprávněna přijmout nadační příspěvek do majetku 
organizace.    

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0060/20  
Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou 
návratné finan ční výpomoci Základní školy a mate řské školy Ostrava- Zábřeh, 
Březinova 52, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2384/RMOb-JIH/1822/41 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace, se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70978336, do projektu “Učíme se v přírodě” v rámci výzvy SFŽP ČR 

  
2) souhlasí 
  

s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele formou návratné finanční výpomoci v roce 
2021 v celkové částce cca 500 tis. Kč a spolufinancování v celkové částce 89 tis. Kč 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0061/20  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2385/RMOb-JIH/1822/41 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizace, se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70631735, v celkové hodnotě 40 600 Kč, dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Martin Pail, T: 30.04.2020
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0062/20  
Výjimka z po čtu d ětí v Základní škole a mate řské škole Ostrava- Hrabůvka, 
A. Ku čery 20, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2386/RMOb-JIH/1822/41 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizaci, se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70944652, pro školní rok 2020/2021, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0063/20  
Výjimka z po čtu d ětí v Mate řské škole Ostrava- Výškovice, Sta ňkova 33, p říspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 2387/RMOb-JIH/1822/41 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové 
organizaci, se sídlem Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 75029839, pro školní 
rok 2020/2021, dle předloženého návrhu 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0010/20  
Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kacením d řevin 
  
Usnesení číslo: 2388/RMOb-JIH/1822/41 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s kácením keřových porostů zlatice prostřední (Forsythia intermedia) ve výměře 53,7 m2, směsi 
keřů (Cotoneaster horisontalis, Forsythia intermedia, Sambucus nigra) o celkové výměře 69,3 m2

a vrby jívy (Salix caprea) o obvodu kmene 82 cm v rámci stavby s názvem “REKO MS Ostrava 
- Výškovická” na parc. č. 757/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, pro investora akce společnost GasNet, 
s.r.o., dle předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0011/20  
Příspěvek na zkrášlení okolí bytových dom ů výsadbou okrasných rostlin 
  
Usnesení číslo: 2389/RMOb-JIH/1822/41 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

“Pravidla pro poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin” dle přílohy předloženého materiálu 

  
2) svěřuje 
  

pravomoc k uzavírání darovacích smluv dle “Pravidel pro poskytnutí daru na nákup okrasných 
rostlin” vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb PhDr. Danielu Jeřábkovi, a v době 
jeho nepřítomnosti jeho zástupci 

  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb PhDr. Daniela Jeřábka, a v době jeho 
nepřítomnosti jeho zástupce, k podpisu darovacích smluv dle “Pravidel pro poskytnutí daru 
na nákup okrasných rostlin” 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0012/20  
Petice ob čanů za opravu chodníku a plochy p řed kontejnery na ul. Františka Hajdy 
  
Usnesení číslo: 2390/RMOb-JIH/1822/41 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  text odpovědi na petici občanů za opravu chodníku a plochy před kontejnery na ul. Františka 

Hajdy, dle předloženého návrhu 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0013/20  
Změna složení rozborové komise pro Technické služby Os trava-Jih, příspěvkovou 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 2391/RMOb-JIH/1822/41 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 
  

Ing. Otakara Šimíka a Ing. Hanu Tichánkovou z členství v rozborové komisi pro příspěvkovou 
organizaci Technické služby Ostrava-Jih 

  
2) jmenuje 
  

Mgr. Jana Dohnala a Markétu Langrovou členy rozborové komise pro příspěvkovou organizaci 
Technické služby Ostrava-Jih 
  

  
3) schvaluje 
  

složení rozborové komise pro příspěvkovou organizaci Technické služby Ostrava-Jih dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0014/20  
Výzva objednatele k zahájení jarního vy čišt ění travnatých ploch 
  
Usnesení číslo: 2392/RMOb-JIH/1822/41 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zahájení jarního vyčištění travnatých ploch dle důvodové zprávy předloženo materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0027/20  
Dodatek č. 1 ke smlouvám o umíst ění zařízení na bytových domech Horymírova 2975/4, 
2949/14, Břenkova 2974/7, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 2393/RMOb-JIH/1822/41 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o umístění zařízení se společností TELMEDIA, s.r.o., 
se sídlem U Josefa 152, 530 09 Pardubice, IČO: 25993241, z důvodu úpravy fakturační doby: 
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a) agend. č. S/0967/2018/OBH ze dne 18.09.2018, bytový dům s č. pop. 2975 na ul. Horymírova 
č. or. 4, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku p.č.st. 4703 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

b) agend. č. S/0965/2018/OBH ze dne 18.09.2018, bytový dům s č. pop. 2949 na ul. Horymírova 
č. or. 14, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku p.č.st. 4468 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

c) agend. č. S/0966/2018/OBH ze dne 18.09.2018, bytový dům s č. pop. 2974 na ul. Břenkova 
č. or. 7, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku p.č.st. 4702 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

v rozsahu předloženého materiálu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 03.04.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0037/20  
Žádosti o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 2394/RMOb-JIH/1822/41 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

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

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0038/20  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři nespln ění podmínek p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 2395/RMOb-JIH/1822/41 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

1. o ukončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31.03.2020, 
dle důvodové zprávy 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, 1+1, č. b. X 
XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 01.04.2020, 
dle důvodové zprávy  

XXXXXXXXX XXXXX, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, č. b. X 
XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0045/20  
Pronájem náhradních byt ů 
  
Usnesení číslo: 2396/RMOb-JIH/1822/41 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu náhradních bytů na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu 
náhradního bytu s nájemci bytů nacházejících se 1. nadzemním podlaží stavby č.p. 1718, která je 
součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
Zábřeh nad Odrou, adresní místo XXXXXXXXX XXXXXXX, obec Ostrava: 

1. Čujkovova XXXXXXX, 1+1, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX - XXXXX XXXXXXX , nar. 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, Ostrava- Poruba, zastoupen zmocněncem 
XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX , 
Ostrava-Poruba, na základě Plné moci ze dne 29.01.2020 
2. Čujkovova XXXXXXX, 1+1, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX - XXXXXX XXXX , nar. 
XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 
3. Čujkovova XXXXXXX, 1+1, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX - XXXXXXXX XXXXX , nar. 
XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 
4. Čujkovova XXXXXXX, 1+1, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX - XXXXXXXX XXXX , nar. 
XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 
5. Čujkovova XXXXXXX, 1+1, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX - XXXXXXXX XXXXX , nar. 
XXXXXXXX, Čujkovova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 
6. Čujkovova XXXXXXX, 1+1, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX - XXXXXXXXXX XXXXX , 
nar. XXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

při stanovení smluvních podmínek uzavření smlouvy o nájmu bytu specifikovaných v Příloze 
č. 1 a dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0048/20  
Souhlas s provedením stavebních prací v objektu Hul vácká 384/1, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 2397/RMOb-JIH/1822/41 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vydání souhlasu s vybudováním přístupové rampy pro hendikepované a zřízením nového 
vstupu do budovy školy na ulici Hulvácká 384/1, v Ostravě-Zábřehu, na pozemku 
parc.č.st. 424/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v rozsahu 
dle snímku, který je Přílohou č. 3 tohoto materiálu,  nájemcem Střední odborná škola umělecká 
a gymnázium, s.r.o., IČO 25378660, se sídlem Hulvácká 384/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
za předpokladu splnění podmínek dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0050/20  
Ukon čení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k  bydlení na ul. Pavlovova 
1626/67, Ostrava-Záb řeh, zveřejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 2398/RMOb-JIH/1822/41 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 14,8 m² v I. NP objektu k bydlení 
č.p. 1626, který je součástí pozemku p.č.st. 2017 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, podanou nájemcem Michalem Jurčíkem, se sídlem 
Čujkovova 1718/29, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 88533531 

  
2) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 14,8 m² v I. NP 
objektu k bydlení č.p. 1626, který je součástí pozemku p.č.st. 2017 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
adresní místo Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, s minimální výší nájemného 2 200 Kč/m²/rok, 
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, bez určení účelu užívání, za podmínky, 
že v prostorách nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 
a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou 
v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem 
a zastavárenské činnosti, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0052/20  
poskytnutí slevy ze základního nájemného 
  
Usnesení číslo: 2399/RMOb-JIH/1822/41 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

- žádost XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, nájemkyn ě bytu č. XX v bytovém domě č. p. 
XXX na ul. B. Četyny X, který je součástí pozemku p.č. XXX v k.ú. Dubina u Ostravy o snížení 
nájemného z důvodu zatékání do bytu ze střechy domu 

- žádost XXXXX XXXXXXXX, nájemce bytu č. XX v bytovém domě č. p. XXX na ul. B. 
Četyny X, který je součástí pozemku p.č. XXX v k.ú. Dubina u Ostravy o snížení nájemného z
důvodu zatékání do bytu ze střechy domu 

  
2) rozhodla 
  

- poskytnou slevu ve výši 30% ze základního nájemného od 01.01.2018 do doby odstranění 
příčiny zatékání do bytu XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, nájemkyní bytu č. XX v bytovém 
domě č.p. XXX na ul. B. Četyny X, který je součástí pozemku p.č. XXX v k.ú. Dubina u Ostravy 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

- poskytnou slevu ve výši 30% ze základního nájemného od 01.06.2019 do doby odstranění 
příčiny zatékání do bytu XXXXX XXXXXXXXX nájemci bytu č. XX v bytovém domě č.p. 
XXX na ul. B. Četyny X, který je součástí pozemku p.č. XXX v k.ú. Dubina u Ostravy v rozsahu 
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0054/20  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 2400/RMOb-JIH/1822/41 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

a) Jubilejní 293/30, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 5 - XXXX XXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

b) Zlepšovatelů 561/24, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1 - XXXXXXX XXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

c) Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice, 1+3, standard, č. b. 15 - XXXXXXXX XXXXX 
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



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

Usnesení  

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

Strana 19/56 
  

d) Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 25 - XXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX 

e) Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 35 – XXXXXXXXX XXXXXX 
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

f) Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 42 – XXXXXXXXX XXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

g) Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 15 – XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

h) Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 75 –XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

i) Svornosti 2282/1, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 7 - XXXXXXXXX XXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXX XXXXX , 
naXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

j) Volgogradská 2413/88, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 3 - XXXXXXXXX XXXXXX
XXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

2. o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to 
ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy     

Plzeňská 2619/10, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 18 - XXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

případě odstoupení schválených uchazečů o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci 
nízkonákladového bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy   

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0056/20  
Souhlas s podnájmem částí prostor v objektu na ul. Volgogradská 2, O.-Zá břeh 
  
Usnesení číslo: 2401/RMOb-JIH/1822/41 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  udělit souhlas s podnájmem části prostor o výměře 242,67 m2 v objektu č.p. 2633, který je 

součástí pozemku p.č.st. 2891 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2633/2, 
Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému 
obvodu Ostrava-Jih, pro podnikající fyzickou osobu Brigitu Brunnerovou, IČO 07129122, 
se sídlem Svornosti 2304/45, Ostrava-Zábřeh, za účelem cvičení s dětmi, a to za stejných 
podmínek a maximálně po dobu trvání nájemního vztahu s nájemcem SHM Klub Ostrava - Jih, 
z. s., IČO 07978391, se sídlem Pepřicova 476/22, Ostrava-Stará Bělá, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0057/20  
Dodatek č. 2 - VZ 76.16 ,,Zajišt ění a provád ění úklidových prací v objektu 
Provaznická 62, Ostrava-Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 2402/RMOb-JIH/1822/41 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o navýšení ceny za zajištění a provádění úklidových prací v prostorách objektu 
na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě agendové 
číslo S/0812/2016/OBH ze dne 29.07.2016 se společností BEST OSTRAVA s.r.o., 
IČO 26809117, se sídlem Nádražní 3223/138d, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou 
Ing. Jozefem Sedlákem, jednatelem, kterým se mění cena za práce uvedená v čl. IV, odst. 1 
ve znění dodatku č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 14 542,- Kč bez DPH za kalendářní měsíc 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

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

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0029/20  
Výpůjčka částí pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husar ova 
  
Usnesení číslo: 2403/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypůjčit části pozemku parc.č. 124 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 23,5 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem zřízení a užívání vjezdu (o výměře 14 m2) 
a vstupu (o výměře 9,5 m2) k rodinnému domu na ul. Husarova, XXX  XXXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0034/20  
Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubal ova 
  
Usnesení číslo: 2404/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku parc.č. 715/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, za účelem vybudování a užívání vjezdu na zahradu u domu č.p. 414 
na ulici Kubalova, XXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX X XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 45 Kč/m2, tj. 1 845 Kč ročně a uzavřít nájemní 
smlouvu ve znění přílohy č. 4 materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0048/20  
Záměr na pronájem parkovacích stání pro motocykly v par kovacích objektech v k. ú. 
Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2405/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout : 

1. parkovací stání č. 15/1 a č. 31/1 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby 
bez čp/če, obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k. ú Dubina u Ostravy, ul. Vlasty 
Vlasákové 

2. parkovací stání č. 56/1 a č. 72/1 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby 
bez čp/če, obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k. ú Dubina u Ostravy, ul. Vlasty 
Vlasákové 

3. parkovací stání č. 34/1 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 199 v k. ú Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 

4. parkovací stání č. 50/1 a č. 75/1 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby
bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 199 v k. ú Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha 
Václavka 

5. parkovací stání č. 12/1 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 

6. parkovací stání č. 69/1 v nadzemním 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 parkovacích stání pro parkování motocyklů, na dobu neurčitou s jednoměsíční 
výpovědní dobou a s výší nájemného 400 Kč včetně DPH měsíčně 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0070/20  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Krokova 
  
Usnesení číslo: 2406/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) zrušuje 
  

usnesení č. 2158/RMOb-JIH/1822/37 ze dne 23.01.2020 

  
2) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/44, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 36 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Krokova, svěřeném městskému obvodu 
Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, za účelem zřízení 
a užívání dvou sjezdů k bytovému domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0081/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou a v k.ú. Hrab ůvka, ul. 
Plzeňská x Horní 
  
Usnesení číslo: 2407/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou a p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 203/6 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 329/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
vše v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování 
telekomunikační optické sítě v rozsahu dle geometrických plánů č. 3533-244/2018 
a č. 1522-244/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 25 168 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností OVANET a.s., IČO 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 
702 00 Ostrava, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 1 tohoto 
materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0084/20  
Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Horymírova 
  
Usnesení číslo: 2408/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „MIMO2x2_163_TM_T_OSYHO_OK“ spočívajícím 
v umístění sítě elektronických komunikací v předpokládané délce 157 bm pod povrchem částí 
pozemku p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, pro stavebníka společnost CETIN 
a.s., IČO 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
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2) rozhodla 
  

nezřídit věcné břemeno - služebnost dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 47/1 ostatní 
plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova, za účelem umístění sítě 
elektronických komunikací pod názvem stavby „MIMO2x2_163_TM_T_OSYHO_OK“ 
pro společnost CETIN a.s., IČO 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 
Praha 9 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0085/20  
Souhlas vlastníka sousedních pozemk ů v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská 
  
Usnesení číslo: 2409/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přesahem požárně nebezpečného prostoru dle ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb a české technické normy ČN 73 0802, 
v rozsahu dle přiloženého situačního snímku, který je přílohou č. 2 materiálu, na pozemky 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- parc.č. 73/47 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
- parc.č. 12 ostatní plocha, jiná plocha 

pro stavby umísťované v rámci stavby “Přístavba k rodinnému domu p.č. 8/6,9 v k.ú. Dubina 
u Ostravy” 

umístěné na pozemku parc.č. 9, k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská 

pro investora stavby - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0087/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 2410/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování 
a provozování zemního kabelového vedení NNk včetně přípojkové skříně v pilíři v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3571-951/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 27 000 Kč + 
zákonná sazba DPH 
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b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu      

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0088/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2411/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc.č. 887/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování 
a provozování zemního kabelového vedení NNk v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 1205-1228/2017, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 25 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0090/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemcích v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. J. M aluchy  
  
Usnesení číslo: 2412/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem stavby “Cyklistické řešení na ul. Na Rovince”, 
v rámci kterého dojde mimo jiné k úpravám vozovky místních komunikací vč. chodníků 
ve správě městského obvodu Ostrava-Jih na sídlišti Dubina v lokalitě ul. Jana Maluchy ve směru 
Hrabová, a to na částech pozemků parc.č. 76/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 76/40 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc.č. 76/41 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 76/43 
ostatní plocha, zeleň, parc.č. 76/47 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dubina u Ostravy, 
v rozsahu dle koordinačního situačního snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka - statutární město Ostrava, IČO: 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava,  je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0091/20  
Inflace 2020 u ur čených nájm ů 
  
Usnesení číslo: 2413/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

neuplatnit v roce 2020 inflaci u nájemních smluv dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0095/20  
Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 2414/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

2) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k  části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající 
v povinnosti trpět umístění, udržování  a provozování zemního kabelového vedení NNk včetně 
pojistkové skříně v pilíři v rozsahu dle geometrického plánu č. 3589-506/2018, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 4 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu  

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0097/20  
Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene na pozemky v k. ú. Hrab ůvka, ul. Hasi čská a
Zlepšovatel ů 
  
Usnesení číslo: 2415/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Rezidence Park Hrabůvka“, spočívajícím v provedení 
stavebních úprav stávajících objektů na ul. Hasičská 547/46 a Hasičská 549/48, jejichž 
předmětem jsou interiérové dispoziční úpravy a vnější stavební úpravy, spočívající ve výměně 
oken, zateplení objektů, realizaci předzahrádek a balkonů, souvisejících zpevněných 
ploch, parkovacích ploch a polosoukromého parku vč. oplocení na pozemcích p.č.st. 598 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hrabůvka, č.p. 547, občanská vybavenost 
na ul. Hasičská 46, p.č.st. 623/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hrabůvka, 
č.p. 549, občanská vybavenost na ul. Hasičská 48, p.č.st. 623/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, p.p.č. 245/3 ostatní plocha, zeleň 
a p.p.č.  245/32 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka ve vlastnictví žadatele a umístění čtyř 
vjezdů a dvou přípojek vody na pozemcích p.p.č. 243/7 ostatní plocha, ostatní komunikace 
a p.p.č. 258/4 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle situačního výkresu č. C3 z 12/2019, který je součástí 
dokumentace pro vydání společného povolení – DUR + DSP o umístění stavby: Bytové domy 
„Rezidence Park Hrabůvka“, Ostrava-Hrabůvka, a který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
souhlas pro stavebníka Rezidence Park Hrabůvka a.s., IČO 08141282, se sídlem Stupkova 
1366/20, Nová Ulice, 779 00 Olomouc a  je platný do 31.12.2022 
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2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemku p.p.č. 258/4 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění dvou vodovodních 
přípojek v rámci stavby  „Rezidence Park Hrabůvka“ pro společnost Rezidence Park Hrabůvka 
a.s., IČO 08141282, se sídlem Stupkova 1366/20, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, za úplatu 
500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní přípojky 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného strpět umístění, užívání a provozování dvou vodovodních přípojek 
v částech dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít se společností Rezidence 
Park Hrabůvka a.s., IČO 08141282, se sídlem Stupkova 1366/20, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, 
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy 
č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0098/20  
Záměr vyp ůjčit část pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Ryb níčkách 
  
Usnesení číslo: 2416/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru vypůjčit část pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m² 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ulice Na Rybníčkách, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 
tohoto materiálu, za účelem umístění sjezdu a užívání pozemku pod sjezdem k rodinnému domu, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0099/20  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Cholevova 
  
Usnesení číslo: 2417/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m² v k. ú. 

Hrabůvka, ulice Cholevova, za účelem umístění a užívání tří parkovacích stání, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, na dobu určitou 5 let s tím, že po uplynutí 
se změní doba pronájmu na neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, to vše za podmínky, že 
žadatel zajistí na své náklady geometrické zaměření celé stavby (pět parkovacích stání o celkové 
výměře 65,5 m²) a po její kolaudaci celou stavbu bezplatně převede do vlastnictví statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0101/20  
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina u Ostravy
  
Usnesení číslo: 2418/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout: 

1. parkovací stání č. 26 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

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

3. parkovací stání č. 60 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, 
obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

4. parkovací stání č. 28 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/0102/20  
Souhlas vlastníka pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Rezkova 
  
Usnesení číslo: 2419/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s realizací stavby „Zateplení bytového domu Rezkova 2958/2, 2959/4, 2960/6, Ostrava-Zábřeh“ 
spočívající v zateplení fasády včetně soklu, opravě lodžií a souvisejících stavebních 
úpravách bytového domu č.p. 2958, 2959, 2960, který stojí na pozemku p.č.st. 4701 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, 
ul. Rezkova, pro účely podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Společenstvím 
vlastníků Rezkova 2958, 2959, 2960, IČO 080 16 453, se sídlem Rezkova 2959/4, Zábřeh, 
700 30 Ostrava  
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0103/20  
Souhlas vlastníka pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Tlapákova 
  
Usnesení číslo: 2420/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s realizací stavby „Zateplení bytového domu Tlapákova 1193/17, 1192/19, 1191/21 
Ostrava-Hrabůvka“ spočívající v zateplení fasády včetně soklu, opravě lodžií a souvisejících 
stavebních úpravách bytového domu č.p. 1191, 1192, 1193, který stojí na pozemku p.č.st. 1471 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, 
ul. Tlapákova, pro účely podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu 
Společenstvím vlastníků Tlapákova 1191, 1192, 1193, IČO 082 12 902, se sídlem Tlapákova 
1192/19, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 

  
 

zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0104/20  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2421/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

1. pozemek p.č.st. 2574, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

2. 1/2 pozemku p.č.st. 2968/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11,5 m2 (celková výměra 
23 m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0106/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti, v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Samaritánská 
  
Usnesení číslo: 2422/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků p.p.č. 376/3 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a p.p.č. 1017/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Samaritánská, spočívající v povinnosti povinného trpět umístění, udržování a provozování 
podzemní kabelové přípojky NN v rozsahu dle geometrického plánu č. 3550-189/2019, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 16 500 Kč + zákonná sazba DPH 
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b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 40502 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění 
přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0107/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka a Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2423/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – umístění vedení veřejné sítě elektronických komunikací 
v rámci stavby pod názvem “FTTH Ostrava-Dubina_zemní část” v předpokládané délce 
13 347 bm v částech pozemků 

• p.č.st. 1273, zastavěná plocha a nádvoří, 
• p.č.st. 1457, zastavěná plocha a nádvoří, 
• p.č.st. 2035, zastavěná plocha a nádvoří, 
• p.p.č. 391/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 391/3, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p.p.č. 391/22, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 403/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 404/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 411/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 411/2, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 412/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 412/4, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 412/5, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 414, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 433/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 433/9, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 433/33, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 433/34, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 433/45, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 433/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 434/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 434/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 434/5, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p.p.č. 434/17, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p.p.č. 434/19, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 434/23, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 434/25, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 434/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 434/28, ostatní plocha, zeleň, 
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• p.p.č. 434/35, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 434/37, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p.p.č. 434/38, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p.p.č. 435/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 435/2, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 435/10, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p.p.č. 435/12, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 436/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 442/31, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 451/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 451/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 451/20, 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. 462/2, zahrada (ZPF), 
• p.p.č. 462/3, zahrada (ZPF), 
• p.p.č. 463/6, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 463/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 463/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 469, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hrabůvka, 

a pozemků 

• parc.č. 71/79, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 71/105, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 71/108, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 71/145, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• 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, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 75/19, 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. 76/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 76/43, ostatní plocha, zeleň, 
• parc.č. 76/47, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 95/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 95/4, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 96/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 96/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 96/20, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 100/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 100/20, ostatní plocha, zeleň, 
• parc.č. 101/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 101/21, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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• parc.č. 101/22, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 101/26, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 101/28, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 101/31, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 101/32, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 101/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 101/38, ostatní plocha, zeleň, 
• parc.č. 101/57, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 103/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 105/15, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 105/18, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 106/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 106/43, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 106/53, ostatní plocha, zeleň, 
• parc.č. 106/54, ostatní plocha, zeleň, 
• parc.č. 106/55, ostatní plocha, zeleň, 
• parc.č. 110/2, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 110/3, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 110/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 110/38, ostatní plocha, zeleň, 
• parc.č. 110/84, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Dubina u Ostravy, 

v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka –
společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00  Praha 4, je platný do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků 

• p.č.st. 2035, zastavěná plocha a nádvoří, 
• p.p.č. 391/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 391/3, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p.p.č. 391/22, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 403/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 404/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 411/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 411/2, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 412/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 412/4, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 412/5, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 414, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 433/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 433/9, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 433/33, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 433/34, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 433/45, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 433/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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• p.p.č. 434/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 434/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 434/5, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p.p.č. 434/17, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p.p.č. 434/19, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 434/23, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 434/25, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 434/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 434/28, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 434/35, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 434/37, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p.p.č. 434/38, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p.p.č. 435/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 435/2, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 435/10, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p.p.č. 435/12, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 436/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 442/31, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 451/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 451/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 451/20, 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. 462/2, zahrada (ZPF), 
• p.p.č. 462/3, zahrada (ZPF), 
• p.p.č. 463/6, ostatní plocha, zeleň, 
• p.p.č. 463/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 463/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p.p.č. 469, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hrabůvka, 

a pozemků 

• parc.č. 71/79, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 71/105, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 71/108, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 71/145, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• 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, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 75/19, 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. 76/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 76/43, ostatní plocha, zeleň, 
• parc.č. 76/47, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 95/1, ostatní plocha, jiná plocha, 



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

Usnesení  

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

Strana 33/56 
  

• parc.č. 95/4, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 96/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 96/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 96/20, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 100/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 100/20, ostatní plocha, zeleň, 
• parc.č. 101/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 101/21, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 101/22, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 101/26, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 101/28, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 101/31, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 101/32, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 101/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 101/38, ostatní plocha, zeleň, 
• parc.č. 101/57, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 103/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 105/15, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 105/18, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 106/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 106/43, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 106/53, ostatní plocha, zeleň, 
• parc.č. 106/54, ostatní plocha, zeleň, 
• parc.č. 106/55, ostatní plocha, zeleň, 
• parc.č. 110/2, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 110/3, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc.č. 110/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc.č. 110/38, ostatní plocha, zeleň, 
• parc.č. 110/84, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Dubina u Ostravy, 

za účelem uložení vedení veřejné sítě elektronických komunikací v předpokládané délce 
13 347 bm v rámci stavby pod názvem “FTTH Ostrava-Dubina_zemní část” ve prospěch 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00  Praha 4, a to za úplatu ve výši 200 Kč + zákonná sazba DPH za každý 
i započatý běžný metr vedení veřejné sítě elektronických komunikací pod povrchem částí 
dotčených pozemků v k. ú. Hrabůvka a Dubina u Ostravy 

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

  
3) souhlasí 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00  Praha 4, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  



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

Usnesení  

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

Strana 34/56 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0108/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Chrjukinova  
  
Usnesení číslo: 2424/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba bytového domu Chrjukinova 
1814/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v provedení 8 ks zavěšených lodžií umístěných 
do dvou sloupců o výměře 2 x 3,74 m x 1,5 m k bytovému domu č.p. 1814, který stojí 
na pozemku p.č.st. 2126 umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/48 ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka Společenství vlastníků Chrjukinova 1814/5, IČO 268 66 498, se sídlem 
Chrjukinova 1814/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0109/20  
Výpůjčka části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mitušova 
  
Usnesení číslo: 2425/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba bytového domu Mitušova 1074, 
1075, 1076, Ostrava-Hrabůvka“ spočívajícím v instalaci 42 ks zavěšených lodžií umístěných 
do celkem devíti sloupců, z toho dvou sloupců o vnějším půdorysném rozměru 1 475 x 
6 740 mm,  dvou sloupců o vnějším půdorysném rozměru 1 475 x 6 980 mm, tří sloupců 
o vnějším půdorysném rozměru 1 475 x 10 280 mm a dvou sloupců o vnějším půdorysném 
rozměru 1 475 x 6 740 mm k bytovému domu č.p. 1074, 1075, 1076, který stojí na pozemku 
p.č.st. 1421 zastavěná plocha a nádvoří, umísťovaných nad povrchem dotčeného pozemku 
p.p.č. 354/14 ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímku, který je přílohou 
č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků Mitušova 1074, 1075 
a 1076, IČO 060 99 262, se sídlem Mitušova 1076/73, Hrabůvka, 700 30 Ostrava je platný 
do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

vypůjčit část pozemku p.p.č. 354/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 43,9 m² v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Mitušova, za účelem umístění zavěšených předsazených lodžií a užívání pozemku 
pod přístavbou zavěšených předsazených lodžií k bytovému domu č.p. 1074,1075 a 1076 
a uzavřít smlouvu o výpůjčce se Společenstvím vlastníků Mitušova 1074, 1075 a 1076, 
IČO 060 99 262, se sídlem Mitušova 1076/73, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, ve znění přílohy č. 3 
tohoto materiálu, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0110/20  
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - P ři Hůře 
  
Usnesení číslo: 2426/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 6311 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m² v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita – Při Hůře, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0111/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a zám ěr na výp ůjčku částí pozemk ů v k. ú. Výškovice 
u Ostravy a Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2427/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru v rámci stavby pod názvem „Umístění mobiliáře 
pro vozíčkářskou trasu pro handicapované spoluobčany v Ostravě – Bělském lese“ spočívajícím 
v umístění 2 ks turistických informačních panelů - mobiliářů, na části pozemku parc.č. 723/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Výškovice u Ostravy, a pozemku p.p.č. 1404, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 1, tohoto 
materiálu; souhlas pro stavebníka Klub českých turistů, IČO: 00505609, se sídlem Revoluční 
1056/8A, Nové Město, 110 00  Praha, je platný do 31.12.2022 za podmínky uvedené 
v důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 
  

o záměru na výpůjčku částí pozemku parc.č. 723/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 1 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, a pozemku p.p.č. 1404, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 1 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, 
za účelem umístění 2 ks turistických informačních panelů – mobiliářů, v rozsahu dle snímků, 
které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0112/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a zám ěr na výp ůjčku části pozemku v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Petroncova 
  
Usnesení číslo: 2428/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Novostavba rodinného domu p.č. 426/27, 
k. ú. Zábřeh nad Odrou“, v rámci kterého dojde mimo jiné k umístění sjezdu k rodinnému domu, 
na části pozemku p.p.č. 426/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou 
č. 1, tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka manžele Ing. XXXXX a XXXXXXX XXXXXX , 
XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX je platný do  31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o záměru na výpůjčku části pozemku p.p.č. 426/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 15 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Petroncova, svěřeném městskému obvodu 
Ostrava-Jih, za účelem umístění sjezdu a užívání pozemku pod sjezdem k rodinnému domu, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0116/20  
Předání majetku statutárnímu m ěstu Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2429/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s předáním majetku – veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce: „Náměstí 
Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka – SO 09 – Veřejné osvětlení“ v hodnotě 
6 528 818,62 Kč do majetku statutárního města Ostravy 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucí odboru majetkového k podpisu předávacího protokolu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0117/20  
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouv ě č. nSIPO 07 – 97/2015 
  
Usnesení číslo: 2430/RMOb-JIH/1822/41 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. nSIPO 07 – 97/2015 s Českou poštou, s.p., se sídlem 
Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO: 47114983, ve znění přílohy č. 1 tohoto 
materiálu 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0007/20 
Smlouva o dodávce vody a o odvád ění odpadních vod pro VZ 102.19 Regenerace 
sídlišt ě Hrabůvka - 2.etapa, Zele ň Savarin - pítko + mlhovišt ě 
  
Usnesení číslo: 2431/RMOb-JIH/1822/41 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod a Přihlášky k odběru vody 
a odvádění odpadních vod s dodavatelem OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava -
Moravská Ostrava, IČO 451 93 673 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Smlouvy o dodávce 
vody a o odvádění odpadních vod, včetně Přihlášky k odběru vody a odvádění odpadních vod 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.10.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0011/20 
Dohoda o ukon čení smlouvy o budoucí smlouv ě o zajišt ění p řeložky za řízení 
distribu ční soustavy na zpracování projektové dokumentace “V ybudování parkovacích 
stání na ul. 29. dubna” 
  
Usnesení číslo: 2432/RMOb-JIH/1822/41 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky zařízení 
distribuční soustavy agendové č. S/0190/2018/INV se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02, IČO: 24729035, která je součástí zpracované 
projektové dokumentace “Vybudování parkovacích stání na ul. 29. dubna” v důsledku 
nerealizování výše uvedené stavby. Provozovateli distribuční soustavy vznikly náklady ve výši 
43 547 Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dohody 
o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy 
agendové č. S/0190/2018/INV, která je součástí zpracované projektové dokumentace 
“Vybudování parkovacích stání na ul. 29. dubna” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0012/20 
Dodatek č.1 k SOD - VZ 82.19 - Prima h řišt ě pro mí čové hry, ul.B řustkova 
  
Usnesení číslo: 2433/RMOb-JIH/1822/41 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.1 k SOD č. agendové S/0913/2019/INV ze dne 24.09.2019 
se zhotovitelem VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČO 279 67 638 
na akci VZ 82.19 Prima hřiště pro míčové hry, ul.Břustkova. Na základě předložených dokladů, 
kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 53 805,86 
bez DPH na částku  1 294 207,96 Kč bez DPH. 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0014/20 
Dodatek ke smlouv ě o uzav ření budoucí smlouvy o z řízení věcného b řemene -
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 2434/RMOb-JIH/1822/41 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti s firmou 
PODA a.s. u připravované stavby “Parkoviště Volgogradská, dílčí část 1, Vybudování 
parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57” 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit včechny úkony související s uzavřením Dodatku č.1 k budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 15.04.2020
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0015/20 
Dodatek č. 2 na VZ 57.19 Vybudování kancelá ří a bufetu v 1 NP budovy B 
  
Usnesení číslo: 2435/RMOb-JIH/1822/41 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0709/2019/INV ze dne 29.07.2019 
se zhotovitelem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO: 26826411 na realizaci VZ 57.19 na stavbu „Vybudování kanceláří a bufetu v 1 NP budovy 
B” v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to 
z důvodu dodatečných prací. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový 
rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena díla 3 425 196,68 Kč bez DPH na tuto 
zakázku o částku 16 137,20 Kč bez DPH na částku 3 441 333,88 Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 
ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0709/2019/INV na realizaci VZ 57.19 na stavbu „Vybudování 
kanceláří a bufetu v 1 NP budovy B” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 03.04.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0029/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 07.20 
„P řírodní zahrada nejen pro d ěti H1 – Participativní rozpo čet“ 
  
Usnesení číslo: 2436/RMOb-JIH/1822/41 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 07.20 
„Přírodní zahrada nejen pro děti H1 – Participativní rozpočet“ 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 
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- členové 
1. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
2. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

- náhradníci členů 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 07.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u 
této veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0036/20 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní ve řejná zakázka 
na služby) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - I nženýrsko- investorská činnost 
a  stavebn ě technický dozor investora p ři realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 2437/RMOb-JIH/1822/41 

OVZ 

k usnesení č. 1685/RMOb-JIH/1822/29 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí 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 a s čl. VIII. odst. 2. v Části I Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí žádostí o účast v zavedeném 
dynamickém nákupním systému na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 16.18 
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„Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor 
investora při realizaci stavebních a jiných prací” dodavatele: 

- Tavalla invest s.r.o., Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 07950781 (žádost o účast č. 19),
- Arnet On Line, s.r.o., Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26825767 
(žádost o účast č. 20), 

z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a s čl. VIII. odst. 2. v Části 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 nadlimitní veřejnou zakázku na služby 
VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický 
dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací”, a to: 

- Tavalla invest s.r.o., Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 07950781 (žádost o účast č. 21)
  

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0037/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 112.19 „Opravy výtluk ů na komunikacích sv ěřených do správy m ěstského 
obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2438/RMOb-JIH/1822/41 

OVZ 

k usnesení č. 2209/RMOb-JIH/1822/38 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 112.19 „Opravy výtluků 
na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih“ o vyloučení účastníka 
zadávacího řízení SEKOS Morava, s.r.o., Vratimovská 716, 719 00 Ostrava - Kunčice, 
IČO: 25832654, dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 112.19 „Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského 
obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření rámcové smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 
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s vybraným dodavatelem KOVOMA - Mácha, s.r.o., Kapitolní 3173/6, 700 30 Ostrava – Zábřeh, 
IČO: 28623291, za nabídkovou cenu za 2 roky plnění – položky kat. A 5 433 180 Kč bez DPH, 
za nabídkovou cenu za 2 roky plnění – položky kat. B 1 146 578 Kč bez DPH a za ceny uvedené 
v příloze č. 1 přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo s dobou trvání smlouvy ode dne 
účinnosti této smlouvy, do vyčerpání finančního limitu ve výši 8 000 000 Kč včetně DPH 
nebo do uplynutí doby, tj. do 31.12.2021, podle toho, která skutečnost nastane dříve 

  
3) ukládá 
  

odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 112.19 „Opravy 
výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 27.03.2020
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
 
4) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 112.19 „Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského 
obvodu Ostrava-Jih“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0039/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 15.20 
„Likvidace a náhrada nevyhovujících prvk ů dětských h řišť v městském obvodu 
Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2439/RMOb-JIH/1822/41 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 15.20 
„Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih“ 
dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 
s úpravou 
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2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
2. Kateřina Kudrová, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
2. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

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

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

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky VZ 15.20 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/0040/20 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) –
VZ 89.19 „Zele ň za Lunou” 
  
Usnesení číslo: 2440/RMOb-JIH/1822/41 

OVZ 

k usnesení č. 2370/RMOb-JIH/1822/40 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce VZ 89.19 „Zeleň za Lunou” dle přiložené důvodové zprávy 
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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/0041/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 09.20 
„Modernizace školní jídelny a kuchyn ě – výdej p ři ZŠ Provaznická” 
  
Usnesení číslo: 2441/RMOb-JIH/1822/41 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 09.20 
„Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická” 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. Tereza Pustelníková DiS., odbor investiční 
2. Ing. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

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

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 09.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

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

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0044/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 04.20 „Oprava 
sociálních za řízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-B ělský Les“ 
  
Usnesení číslo: 2442/RMOb-JIH/1822/41 

OVZ 

k usnesení č. 2208/RMOb-JIH/1822/38 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o vyloučení účastníka zadávacího řízení u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 04.20 „Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, 
Ostrava-Bělský Les“: 

- ČESTAV PLUS, s.r.o., 26. dubna 29/30, 725 27 Ostrava - Plesná, IČO: 28587014, 
- PERPERIKON, s.r.o., Newtonova 783/15, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 27859347, 

z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 04.20 „Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, 
Ostrava-Bělský Les“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411, 
za nabídkovou cenu 3 276 213,85 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů 
od zahájení realizace díla 

a jako druhým v pořadí: 

- Zdeňkem Hybnerem, Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 15495809, vedoucím 
účastníkem sdružení s Ing. Martinem Hybnerem, Evžena Rošického 1064/7, 721 00 Ostrava –
Svinov, IČO: 04003993, za nabídkovou cenu 3 386 452 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
60 kalendářních dnů od zahájení realizace díla 
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3) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 04.20 „Oprava sociálních zařízení 
MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 13.04.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 
 
4) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 04.20 „Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les“ 

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

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0045/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 90.19 „Oprava 
nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 
  
Usnesení číslo: 2443/RMOb-JIH/1822/41 

OVZ 

k usnesení č. 2175/RMOb-JIH/1822/37 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

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

zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 90.19 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- BASTA stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 03748901, 
za nabídkovou cenu 475 861,54 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů 
od zahájení realizace díla 

a jako druhým v pořadí: 

- LMA  s.r.o., Oderská 13, 742 36 Jakubčovice nad Odrou, IČO: 60321890, za nabídkovou cenu 
556 021,94 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení realizace díla 

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

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 90.19 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 
183/4, Ostrava-Dubina“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 13.04.2020
 vedoucí odboru investičního 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 90.19 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0046/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 91.19 
„Vým ěna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 2444/RMOb-JIH/1822/41 

OVZ 

k usnesení č. 2174/RMOb-JIH/1822/37 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 91.19 „Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- TERNO FIREK s.r.o., Pobialova 1432/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26847221, 
za nabídkovou cenu 1 494 577 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 43 kalendářních dnů od zahájení 
realizace díla 

a jako druhým v pořadí: 

- DAV, a.s., Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 00575381, za nabídkovou cenu 
1 808 089,88 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 28 kalendářních dnů od zahájení realizace díla 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 91.19 „Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, 
Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 13.04.2020
 vedoucí odboru investičního 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 91.19 „Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0047/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 05.20 „Údržba 
vybraných školních zahrad v m ěstském obvodu Ostrava – Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2445/RMOb-JIH/1822/41 

OVZ 

k usnesení č. 2301/RMOb-JIH/1822/39 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby VZ 05.20 „Údržba vybraných školních zahrad v městském obvodu Ostrava –
Jih“ a o uzavření rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem AWT Rekultivace a.s., 
Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 47676175, za jednotkové nabídkové 
ceny uvedené v příloze č. 1 předloženého návrhu smlouvy, přičemž účinnost smlouvy je 
stanovena do vyčerpání finančního limitu ve výši  2 000 000 Kč bez DPH nebo uplynutím doby 
5 let od účinnosti smlouvy podle toho, která skutečnost nastane dříve 

  
2) ukládá 
  

odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 05.20 „Údržba 
vybraných školních zahrad v městském obvodu Ostrava – Jih“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 13.04.2020
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 05.20 
„Údržba vybraných školních zahrad v městském obvodu Ostrava – Jih“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0038/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 16.20 
„Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, nám ěstí Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2446/RMOb-JIH/1822/41 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 16.20 
„Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí 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 

  
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. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

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

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 16.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.05.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0042/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) – VZ 14.20 „Vým ěna 
osobních výtah ů 400 kg a 500 kg v bytovém dom ě Stadická 3, Ostrava - Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 2447/RMOb-JIH/1822/41 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 14.20 „Výměna 
osobních výtahů 400 kg a 500 kg v bytovém domě Stadická 3, Ostrava - Hrabůvka“ 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 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Květoslava Kornasová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na dodávky VZ 14.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
a smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů v bytových domech u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.06.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0043/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) – VZ 13.20 „Vým ěna 
osobních výtah ů 2x 1000 kg v bytovém dom ě Horymírova 4, Ostrava - Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 2448/RMOb-JIH/1822/41 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 13.20 „Výměna 
osobních výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh“ 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 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Květoslava Kornasová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na dodávky VZ 13.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
a smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů v bytových domech u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.06.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0048/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 101.19 „Dodávka 1 
kusu nosi če vým ěnných nástaveb v č. 4 ks kontejner ů“ 
  
Usnesení číslo: 2449/RMOb-JIH/1822/41 

OVZ 

k usnesení č. 2214/RMOb-JIH/1822/38 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o vyloučení účastníka zadávacího řízení u veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky VZ 101.19 „Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks 
kontejnerů“, a to HAGEMANN a.s., Hradní 27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, 
IČO: 26826925, z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky VZ 101.19 „Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks 
kontejnerů“ a o uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem TECHNOCAR s.r.o., 
Na Sádkách 1935/1, 767 01 Kroměříž, IČO: 26943654, za nabídkovou cenu 1 690 220 Kč 
bez DPH 

  
3) ukládá 
  

odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh kupní smlouvy s vybraným dodavatelem 
na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 101.19 „Dodávka 1 kusu 
nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 13.04.2020
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
 
4) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh kupní smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
VZ 101.19 „Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0018/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 10/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2450/RMOb-JIH/1822/41 

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 běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 600 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5132 o 600 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 26.03.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0007/20 
Převod výkonu n ěkterých činností v oblasti sociální pé če z městského obvodu 
Proskovice na MOb Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2451/RMOb-JIH/1822/41 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s návrhem převodu výkonu některých činností v oblasti sociální péče dle důvodové zprávy 
z městského obvodu Proskovice na MOb Ostrava-Jih 

  
2) ukládá 
  

odboru právnímu zaslat na MMO návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 09.04.2020
 tajemník 
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(zn. předkl.) 

OPR/RMOb/0009/20 
Návrh na smírné vypo řádání v ěci 
  
Usnesení číslo: 2452/RMOb-JIH/1822/41 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neuzavřít smír s Babetti Ristorante s.r.o., IČO 267 91 706 v řízení vedeném před Okresním 
soudem v Ostravě pod sp.zn. 24 C 20/2020 o částku 37 436,53 Kč s příslušenstvím, 
dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OPR/RMOb/0010/20 
Žádost o splátkový kalendá ř - D. B. 
  
Usnesení číslo: 2453/RMOb-JIH/1822/41 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neuzavřít dohodu o splátkách s XXXXXXX XXXXXXX nar. XXXXXXX ve výši 15 856 Kč 
s příslušenstvím z titulu dlužného ujednaného nájemného spojeného s užíváním bytu č. XX
v domě č.p. XXXX  č.or. XX na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu za období 
12/2018-07/2019, z titulu skutečně spotřebovaných služeb za rok 2018 a z titulu nákladů řízení, 
dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0021/20 
Pozastavení kontrolní činnosti provád ěné na základ ě aktualizovaného Plánu 
veřejnosprávních kontrol na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2454/RMOb-JIH/1822/41 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

pozastavení kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru financí a rozpočtu Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih, prováděné na základě aktualizovaného Plánu veřejnosprávních kontrol 
na rok 2020, a to do odvolání 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 19.03.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 



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

Usnesení  

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

Strana 55/56 
  

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0043/20  
Výpůjčka prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. H orní 1664/63a, 
Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 2455/RMOb-JIH/1822/41 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o výpůjčce prostoru sloužícího podnikání o výměře 85,05 m² v objektu č.p. 1664, stavba 
občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č.st. 2289, zastavěná plocha a nádvoří 
(odděleného dle GP č. 1543-55/2019 z pozemku p.p.č. 311/33 ostatní plocha, jiná plocha 
a dosud nezapsaného v katastru nemovitostí), v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1664/63a, 
Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu 
Ostrava-Jih, společnosti Černá louka s.r.o., IČO: 26879280, se sídlem Černá louka 3235, 
Ostrava–Moravská Ostrava, a o uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, pro provozování infocentra, a to za podmínky uzavření smlouvy o výpůjčce 
do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu vypůjčiteli k uzavření smlouvy o výpůjčce 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 01.04.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0060/20  
Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo na VZ 122.19 Oprava odpadního potrubí v byt ovém 
dom ě Čujkovova 32 
  
Usnesení číslo: 2456/RMOb-JIH/1822/41 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0109/2020/OBH ze dne 29.01.2020 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ 122.19 „Oprava stoupacího potrubí v bytovém 
domě Čujkovova 32” se zhotovitelem DaSt Inpo group s.r.o., se sídlem Palackého 698/2, 736 01 
Havířov-město, IČO: 29441145, kterým se z důvodu dodatečných a neprovedených prací 
souvisejících s dokončením díla zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o 69 925,06 Kč bez DPH 
na celkovou částku 1 188 788,43 Kč bez DPH, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové 
zprávy 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 03.04.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0064/20  
Podpora podnikatelských subjekt ů ve věci ekonomických dopad ů krizového opat ření 
vlády 
  
Usnesení číslo: 2457/RMOb-JIH/1822/41 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

prodloužit o 3 měsíce splatnost nájemného a pachtovného, splatného v měsíci březnu a dubnu 
2020, za užívání prostor ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených do správy 
městského obvodu Ostrava-Jih, přenechaných do užívání fyzickým či právnickým osobám, které

1. ke dni 13.03.2020 provozovaly v provozovnách umístěných v těchto prostorách živnost 
a zároveň 

2. na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 14.03.2020 č. 211 o přijetí krizového 
opatření přerušily v provozovnách dle písm. a) provoz, 

a dále schválit dopis ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy 

  

 
 

 


