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 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.03.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2458/RMOb-JIH/1822/42 OFR/RMOb/00

20/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 11/2020 rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2459/RMOb-JIH/1822/42 OFR/RMOb/00

19/20 

Inventarizační zpráva za rok 2019 

2460/RMOb-JIH/1822/42 OHS/RMOb/00

03/20 

Informace o likvidaci nevyzvednutých nálezů 

2461/RMOb-JIH/1822/42 OSC/RMOb/00

01/20 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

2462/RMOb-JIH/1822/42 SOC/RMOb/00

14/20 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 

s pečovatelskou službou 

2463/RMOb-JIH/1822/42 SOC/RMOb/00

15/20 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 

s pečovatelskou službou 

2464/RMOb-JIH/1822/42 OPVO/RMOb/0

050/20 

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského 

obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 

2465/RMOb-JIH/1822/42 OBH/RMOb/00

53/20 

Úprava vzorového znění smluv na pronájem garáží 

a garážových stání v bytových domech 

2466/RMOb-JIH/1822/42 OBH/RMOb/00

55/20 

Změna nájemní smlouvy č. 026/2017/OBH 

uzavřené dne 02.02.2017 a změna nájemní smlouvy 

č. 036/18/OBH uzavřené dne 21.02.2018, uzavření 

dodatků k nájemním smlouvám 

2467/RMOb-JIH/1822/42 OBH/RMOb/00

62/20 

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení 

nájmu) 

2468/RMOb-JIH/1822/42 OMJ/RMOb/00

93/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene - služebnosti na části pozemku v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ulice U Výtopny 

2469/RMOb-JIH/1822/42 OMJ/RMOb/01

05/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 

Hrabůvka, ulice Odborářská 

2470/RMOb-JIH/1822/42 OMJ/RMOb/01

13/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

ul. Na Rybníčkách 

2471/RMOb-JIH/1822/42 OHS/RMOb/00

04/20 

Objednávka látkových roušek pro občany 

2472/RMOb-JIH/1822/42 OMJ/RMOb/01

14/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene – služebnosti v k. ú. Hrabůvka a Dubina 

u Ostravy 

2473/RMOb-JIH/1822/42 OMJ/RMOb/00

55/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 

břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

lokalita ul. Výškovická x U Studia 

2474/RMOb-JIH/1822/42 OMJ/RMOb/01

25/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Výškovická 

2475/RMOb-JIH/1822/42 OMJ/RMOb/01

19/20 

Stanovisko k odkoupení spoluvlastnického podílu 

ke stavbě garáže v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
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2476/RMOb-JIH/1822/42 OMJ/RMOb/01

00/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny 

2477/RMOb-JIH/1822/42 OMJ/RMOb/00

94/20 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 

2478/RMOb-JIH/1822/42 OMJ/RMOb/00

44/20 

Výpověď nájemních smluv uzavřených na pronájem 

parkovacích stání a záměr na pronájem parkovacích 

stání v parkovacích objektech, k. ú. Dubina 

u Ostravy 

2479/RMOb-JIH/1822/42 OVZ/RMOb/00

50/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 

(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – 

VZ 02.20 „Opravy komunikací III. a IV. třídy 

svěřených do správy městského obvodu 

Ostrava-Jih“ 

2480/RMOb-JIH/1822/42 OVZ/RMOb/00

54/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 

VZ na stavební práce) - VZ 12.20 „Zateplení 

objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 

14, Ostrava-Zábřeh“ 

2481/RMOb-JIH/1822/42 OBH/RMOb/00

68/20 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání 

v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11 

v Ostravě-Zábřehu, zveřejnění záměru 

2482/RMOb-JIH/1822/42 OBH/RMOb/00

69/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 

č.p. 1115 v Ostravě-Hrabůvce 

2483/RMOb-JIH/1822/42 OBH/RMOb/00

65/20 

Změna účinnosti nájemní smlouvy na prostor 

sloužící podnikání v objektu k bydlení na ulici 

Čujkovova 3, Ostrava-Zábřeh 

2484/RMOb-JIH/1822/42 OPVO/RMOb/0

002/20 

Dočasná úprava hodin pro veřejnost provozovny 

pošty Ostrava 48 

2485/RMOb-JIH/1822/42 OPVO/RMOb/0

003/20 

Návrh na jmenování ředitele příspěvkové 

organizace Technické služby Ostrava-Jih 

2486/RMOb-JIH/1822/42 OFR/RMOb/00

23/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 13/2020 rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2487/RMOb-JIH/1822/42 OSK/RMOb/00

70/20 

Realizace distribuce roušek pro seniory ve věku 65+ 

s trvalým pobytem v městském obvodě Ostrava-Jih 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název 

  INV/RMOb/006

7/19 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, 

Ostrava-Zábřeh - dokončení, dodatek č. 1 
  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

Strana 4/25  
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0020/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 11/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2458/RMOb-JIH/1822/42 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1) rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 363 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400285000000 o 363 tis. Kč 

b) 

- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 6402, pol. 2229, UZ 103x33063, ORG 347 o 82 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5364, UZ 103x33063 o 82 tis. Kč 

c) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 86 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5213 o 86 tis. Kč 

d) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 430 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu d) důvodové zprávy předloženého 

materiálu o 1 020 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle bodu d) důvodové zprávy předloženého 

materiálu o 410 tis. Kč 

2) zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652, ve výši 60 tis. Kč 

účelově určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 

a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1387/36a, IČO 70631743, ve výši 60 tis. Kč účelově 

určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti 

účetnictví a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Mitušova 1506/16, IČO 70631735, ve výši 60 tis. Kč účelově 

určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti 

účetnictví a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 
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d) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Dubina, Václava Košaře 121/6, IČO 70631751, ve výši 60 tis. Kč účelově 

určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 

a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

e) Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrava-Jih, Dubina, Františka Formana 268/45, IČO 70944661, ve výši 50 tis. Kč účelově 

určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 

a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

f) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Kosmonautů 2217/15, IČO 70944687, ve výši 60 tis. Kč účelově 

určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 

a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

g) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Kosmonautů 2218/13, IČO 70631760, ve výši 60 tis. Kč účelově 

určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti 

účetnictví a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

h) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Horymírova 2978/100, IČO 70944628, ve výši 60 tis. Kč účelově 

určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 

a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

i) Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 

Výškovice, Srbská 450/2, IČO 70631778, ve výši 50 tis. Kč účelově určeného na mzdové 

náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy s časovou 

použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

j) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Výškovice, Šeříková 682/33, IČO 70631786, ve výši 60 tis. Kč účelově 

určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti 

účetnictví a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

k) Základní škola a mateřská škola MUDr. Emilie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 

příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Klegova 1169/29, IČO 70978361, 

ve výši 60 tis. Kč účelově určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka 

v oblasti účetnictví a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

l) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrava-Jih, Hrabůvka, Provaznická 831/64, IČO 70978310, ve výši 50 tis. Kč účelově určeného 

na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy 

s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

m) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrava-Jih, Hrabůvka, Klegova 1398/27, IČO 70978379, ve výši 50 tis. Kč účelově určeného 

na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy 

s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 
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n) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvková 

organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1049/1, IČO 70978352, 

ve výši 60 tis. Kč účelově určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka 

v oblasti účetnictví a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

o) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Březinova 1383/52, IČO 70978336, ve výši 60 tis. Kč účelově 

určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti 

účetnictví a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

p) Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrava-Jih, Zábřeh, Chrjukinova 1801/12, IČO 70978387, ve výši 50 tis. Kč účelově určeného 

na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy 

s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

q) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2600/6b, IČO 70978328, ve výši 60 tis. Kč účelově 

určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 

a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

r) Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrava-Jih, Zábřeh, Jugoslávská 2906/23, IČO 70978344, ve výši 50 tis. Kč účelově určeného 

na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy 

s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

s) Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 156/33, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrava-Jih, Výškovice, Staňkova 156/33, IČO 75029839, ve výši 60 tis. Kč účelově určeného 

na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy 

s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

t) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2613/4, IČO 75029847, ve výši 60 tis. Kč účelově určeného 

na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy 

s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

u) Mateřská škola Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Dubina, Aloise Gavlase 182/12a, IČO 75029880, ve výši 60 tis. Kč 

účelově určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti 

účetnictví a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

v) Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Zlepšovatelů 1502/27, IČO 75029863, ve výši 60 tis. Kč 

účelově určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 

a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

w) Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Adamusova 1041/7, IČO 75029871, ve výši 60 tis. Kč účelově 

určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 

a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 
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x) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 

Zábřeh, Za Školou 2851/1, IČO 75029855, ve výši 60 tis. Kč účelově určeného na mzdové 

náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy s časovou 

použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

y) Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Dubina, Františka Formana 251/13, IČO 75029821, ve výši 50 tis. Kč 

účelově určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 

a administrativy s časovou použitelností 01.07.2020 do 31.01.2021 

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 02.04.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0019/20 
Inventarizační zpráva za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 2459/RMOb-JIH/1822/42 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
Inventarizační zprávu za rok 2019 statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, 

ve znění příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0003/20 
Informace o likvidaci nevyzvednutých nálezů 
  
Usnesení číslo: 2460/RMOb-JIH/1822/42 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
informace o likvidaci nevyzvednutých nálezů dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0001/20 
Úhrada kreditu frankovacího stroje 
  
Usnesení číslo: 2461/RMOb-JIH/1822/42 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

IČO: 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní služby 

spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek ve výši 300 000 Kč pro frankovací stroj 

PITNEY BOWES DM 300c, v.č. 7920442, umístěný na podatelně Úřadu městského obvodu 

Ostrava-Jih 

  

2) ukládá 

  
odboru správních činností zajistit úhradu kreditu dle bodu 1) tohoto materiálu z ORJ 13 

ODPA 6171 POL 5161 

  

 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru správních činností 
 

  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0014/20 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 2462/RMOb-JIH/1822/42 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova 

v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy 

Horymírova 3063/123, 0+2, č. b. 9 

XXXXXXXXXX , nar. XXXX , XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0015/20 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 2463/RMOb-JIH/1822/42 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova 

v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy 

Horymírova 3064/125, 0+1, č. b. 69 

XXXXXX XXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

Strana 9/25  
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0050/20 
Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 2464/RMOb-JIH/1822/42 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávu o činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 dle předloženého 

materiálu 

 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0053/20 
Úprava vzorového znění smluv na pronájem garáží a garážových stání v bytových 
domech 
  
Usnesení číslo: 2465/RMOb-JIH/1822/42 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
s účinností od 27.03.2020 úpravu vzorového znění smluv  na pronájem garážových stání 

a na pronájem garáží  v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 

městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění příloh tohoto materiálu: 

1. VZOR NS 01 - nájemní smlouva na pronájem garážových stání 

2. VZOR NS 02 - nájemní smlouva na pronájem garáží 

dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0055/20 
Změna nájemní smlouvy č. 026/2017/OBH uzavřené dne 02.02.2017 a změna nájemní 
smlouvy č. 036/18/OBH uzavřené dne 21.02.2018, uzavření dodatků k nájemním 
smlouvám 
  
Usnesení číslo: 2466/RMOb-JIH/1822/42 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s postoupením práv z nájemních smluv na pronájem prostorů sloužících podnikání  v budově 

č.p. 2462 bytový dům, která je součástí pozemku p.č.st. 2868 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2462/20, Ostrava-Zábřeh, a to: 

a) nájemní smlouvy č. 026/2017/OBH uzavřené dne 02.02.2017 na pronájem prostoru sloužícího 

podnikání výměře 55,24 m² z Ing. Petra Dvořáka, se sídlem Palackého 128, 742 83 Klimkovice, 

IČO 75432820 a Mgr. Václava Vojtoviče, se sídlem Lumírova 523/28, 700 30 

Ostrava-Výškovice, IČO 87540151, na Ing. Petra Dvořáka, Palackého 128, 742 83 Klimkovice, 

IČO 75432820 
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b) nájemní smlouvy č. 036/18/OBH uzavřené dne 21.02.2018 na pronájem prostoru sloužícího 

podnikání výměře 54,92 m² z Ing. Petra Dvořáka, se sídlem Palackého 128, 742 83 Klimkovice, 

IČO 75432820 a Mgr. Václava Vojtoviče, se sídlem Lumírova 523/28, 700 30 

Ostrava-Výškovice, IČO 87540151 na Mgr. Václava Vojtoviče, se sídlem Lumírova 523/28, 

700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 87540151 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám, a to 

a) nájemní smlouvě č. 026/2017/OBH uzavřené dne 02.02.2017, kterým dojde ke změně 

nájemce z Ing. Petra Dvořáka, se sídlem Palackého 128, 742 83 Klimkovice, IČO 75432820 

a Mgr. Václava Vojtoviče, se sídlem Lumírova 523/28, 700 30 Ostrava-Výškovice, 

IČO 87540151, na Ing. Petra Dvořáka, Palackého 128, 742 83 Klimkovice, IČO 75432820 

b) nájemní smlouvě č. 036/18/OBH, uzavřené dne 21.02.2018, kterým dojde ke změně nájemce 

z Ing. Petra Dvořáka, se sídlem Palackého 128, 742 83 Klimkovice, IČO 75432820 

a Mgr. Václava Vojtoviče, se sídlem Lumírova 523/28, 700 30 Ostrava-Výškovice, 

IČO 87540151 na Mgr. Václava Vojtoviče, se sídlem Lumírova 523/28, 700 30 

Ostrava-Výškovice, IČO 87540151 

v rozsahu přiložených návrhů, dle důvodové zprávy 

  

3) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 29.05.2020 

 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0062/20 
Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) 
  
Usnesení číslo: 2467/RMOb-JIH/1822/42 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o skončení nájmu bytu ke dni 31.03.2020 a o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu č. X 

nacházejícího se v X nadzemním podlaží stavby č. p. XXXX, která stojí na pozemku parcelní 

č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo 

Patrice Lumumby XXXXX, obec Ostrava, uzavřené dne 30.09.2019 s XXXXXXX, 

nar. XXXXX, bytem Patrice Lumumby XXXXXX, Ostrava-XXXXX, dle důvodové zprávy 
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2) trvá 

  
na vyklizení bytu č. X nacházejícího se v X nadzemním podlaží stavby č. p. XXXX, která stojí 

na pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh 

nad Odrou, adresní místo Patrice Lumumby XXXX, obec Ostrava 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0093/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 2468/RMOb-JIH/1822/42 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění stavby podzemního kabelového vedení NN pod 

názvem „Ostrava - Zábřeh 2613, NNk“, v předpokládané délce 77 bm pod povrchem části 

pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k. ú. Zábřeh nad Odrou včetně dvou 

přípojkových skříní, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 

pro stavebníka společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, je platný do 31.12.2022 

  

2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 773/1 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění podzemního 

kabelového vedení NN v předpokládané délce 77 bm pod povrchem části dotčeného pozemku 

včetně dvou přípojkových skříní v rámci stavby pod názvem „Ostrava - Zábřeh 2613, 

NNk“  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý 

i započatý bm podzemního kabelového vedení NN a za úplatu 2000 Kč + zákonná sazba DPH 

za umístění dvou  přípojkových skříní 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 

povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 

NN včetně dvou kusů přípojkových skříní, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  

3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít se společností 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 

ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0105/20 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Odborářská 
  
Usnesení číslo: 2469/RMOb-JIH/1822/42 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Stavební úpravy a přístavba bytového domu 

Odborářská 26 na pozemku p.č.st. 699, k. ú. Hrabůvka“,  spočívajícím v instalaci 6 ks nových 

zavěšených lodžií umístěných do dvou sloupců o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m 

k bytovému domu č.p. 711, který stojí na pozemku p.č.st. 699 zastavěná plocha a nádvoří 

v k. ú.Hrabůvka  umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 243/21, ostatní plocha, zeleň v k.ú. 

Hrabůvka, svěřeném městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 

materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků pro dům Odborářská 711/26, 

IČO 28571959, se sídlem  Odborářská 711/26, Hrabůvka, 700 30 Ostrava je platný 

do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0113/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Na Rybníčkách 
  
Usnesení číslo: 2470/RMOb-JIH/1822/42 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci 

stavby “Ostrava-Výškovice 196/2, příp. NNk” v předpokládané délce 5 bm pod povrchem částí 

pozemků parc.č. 180/1, trvalý travnatý porost (ZPF), a parc.č. 197/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto 

materiálu; souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem 

Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, je platný do 31.12.2022 

  

2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 180/1, 

trvalý travnatý porost (ZPF), a parc.č. 197/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem umístění stavby podzemního kabelového vedení 

NN 0,4 kV v předpokládané délce 5 bm v rámci stavby pod názvem “Ostrava-Výškovice 196/2, 

příp. NNk”, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 

874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, za úplatu ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH 

za každý i započatý bm podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 

je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 

NN 0,4 kV, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 
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3) souhlasí 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby, 

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín 

IV-Podmokly, 405 02  Děčín, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

– služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0004/20 
Objednávka látkových roušek pro občany 
  
Usnesení číslo: 2471/RMOb-JIH/1822/42 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
objednat dodání 20 000 ks látkových roušek od společnosti DAMAKO - CZ, spol. s r.o., 

IČ 258 53 937, se sídlem Služovice č.p. 205, 747 28 Služovice za cenu 49 Kč/ks včetně DPH, 

a to za účelem ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí onemocnění COVID-19 způsobené 

novým koronavirem SARS-CoV-2 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0114/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka a Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2472/RMOb-JIH/1822/42 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění stavby veřejné sítě elektronických komunikací 

v rámci stavby pod názvem “Trasa HDPE FTTx Ostrava” v předpokládané délce 5 100 bm 

v částech pozemků: 

• p.p.č. 288/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• p.p.č. 304/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• p.p.č. 304/3, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 311/1, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 311/33, ostatní plocha, jiná plocha, 

• p.p.č. 354/14, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 371/1, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 371/8, ostatní plocha, jiná plocha, 

• p.p.č. 371/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• p.p.č. 371/22, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 371/81, ostatní plocha, jiná plocha, 

• p.p.č. 371/82, ostatní plocha, jiná plocha, 
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• p.p.č. 379/1, ostatní plocha, jiná plocha, 

• p.p.č. 379/6, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 379/7, ostatní plocha zeleň, 

• p.p.č. 391/1, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 397, ostatní plocha, jiná plocha, 

• p.p.č. 403/1, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 403/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• p.p.č. 412/2, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 412/3, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 414, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• p.p.č. 451/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• p.p.č. 451/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• p.p.č. 456/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• p.p.č. 456/6, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 462/1, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 463/6, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 469, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• p.p.č. 475/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• p.p.č. 485/1, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 485/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• p.p.č. 485/27, ostatní plocha, zeleň, 

• p.p.č. 485/28, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Hrabůvka 

a pozemků: 

• parc.č. 71/3, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 71/53, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 71/55, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 71/56, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 71/57, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 71/58, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 71/69, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 71/70, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 71/71, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 71/78, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 71/79, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 71/85, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 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. 75/20, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 75/27, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 75/28, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 96/1, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 97/1, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 100/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 100/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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• parc.č. 100/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 100/20, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 100/67, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 100/72, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 100/85, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 100/93, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 100/101, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 100/103, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 100/128, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 101/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 101/22, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 101/26, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 101/31, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 101/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 101/57, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 105/18, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 105/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 106/1, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 106/51, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 106/54, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 106/55, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 110/2, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 110/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 110/38, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 126/1, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 126/6, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 126/19, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 126/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 126/21, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 164, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 165, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 209, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 227/1, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 287/1, ostatní plocha, jiná plocha, 

• parc.č. 288/1, ostatní plocha, zeleň, 

• parc.č. 289, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• parc.č. 315, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Dubina u Ostravy, 

v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka – 

společnost SilesNet s.r.o., IČO: 25392280, se sídlem Ostravská 584/12, 737 01  Český Těšín, 

je platný do 31.12.2022 

2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků uvedených 

v bodě 1) tohoto usnesení za účelem uložení veřejné sítě elektronických komunikací 

v předpokládané délce 5 100 bm v rámci stavby pod názvem “Trasa HDPE FTTx Ostrava” 
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ve prospěch společnosti SilesNet s.r.o., IČO: 25392280, se sídlem Ostravská 584/12, 

737 01  Český Těšín, 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 k. ú. Dubina u Ostravy 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 

je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování veřejné sítě elektronických 

komunikací v částech dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  

3) souhlasí 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby, 

společností SilesNet s.r.o., IČO: 25392280, se sídlem Ostravská 584/12, 737 01  Český Těšín, 

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy 

č. 2 tohoto materiálu 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0055/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Výškovická x U Studia 
  
Usnesení číslo: 2473/RMOb-JIH/1822/42 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru umístění sítě elektronických komunikací v rámci stavby 

pod názvem „Kamerový systém na křižovatce Výškovická x U Studia“ v předpokládané délce 

33 bm v částech pozemků p.p.č. 757/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 757/12 ostatní 

plocha, zeleň a p.p.č. 1098/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

v rozsahu dle situačního snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka - 

společnost OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, 

je platný do 31.12.2022 

  

2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 757/8 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 757/12 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 1098/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem uložení sítě elektronických 

komunikací v rámci stavby pod názvem „Kamerový systém na křižovatce Výškovická x 

U Studia“ v předpokládané délce 33 bm, ve prospěch společnosti OVANET a.s., 

IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, za úplatu ve výši stanovené 

znaleckým posudkem na ocenění  náhrady obvyklé v daném místě a čase za zřízení věcného 

břemene - služebnosti navýšenou o DPH v zákonné výši  

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 

povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování sítě elektronických komunikací 

v částech dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 
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3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby sítě 

elektronických komunikací - společností OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 

1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0125/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 2474/RMOb-JIH/1822/42 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „REKO MS Ostrava – Výškovická“ spočívajícím v provedení 

rekonstrukce stávajícího STL plynovodu včetně 1 ks skříně HUP v předpokládané délce 282 bm 

pod povrchem částí pozemků p.p.č. 757/2 ostatní plocha, manipulační plocha, p.p.č. 757/8 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 757/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 757/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.p.č. 773/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/8 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 1098/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který 

je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, je platný do 31.12.2022 

  

2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 757/2 

ostatní plocha, manipulační plocha, p.p.č. 757/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 757/9 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 757/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 773/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 1098/2 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem provedení rekonstrukce 

stávajícího STL plynovodu včetně 1 ks skříně HUP pod názvem stavby „REKO MS Ostrava – 

Výškovická“ pro společnost GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm 

plynárenského zařízení a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks skříně HUP 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 

povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování plynárenského zařízení vč. 1 ks 

skříně HUP v částech dotčených pozemků,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem 
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3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby 

-  společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 

Ústí nad Labem,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0119/20 
Stanovisko k odkoupení spoluvlastnického podílu ke stavbě garáže v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2475/RMOb-JIH/1822/42 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k odkoupení spoluvlastnického podílu ve vlastnictví LXXXXX  

KXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX, Ostrava-XXXXXXX, ke stavbě bez čp/če, garáž 

na pozemku p.č.st. 2956/14 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava v exekuční dražbě 

dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0100/20 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 2476/RMOb-JIH/1822/42 

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. 3581-786/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 2 500 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/0094/20 
Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 2477/RMOb-JIH/1822/42 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň v k. ú. 

Zábřeh u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování zemní 

kabelové přípojky NNk včetně přípojkové skříně v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 3559-285/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 2 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, 

ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0044/20 
Výpověď nájemních smluv uzavřených na pronájem parkovacích stání a záměr 
na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech, k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2478/RMOb-JIH/1822/42 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vypovědět: 

1.Smlouvu č. 42/48/02/2009 o nájmu nebytového prostoru-kryté stání ze dne 22.06.2009, 

ve znění dodatku, na pronájem parkovacího stání č. 48 v nadzemní 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 uzavřenou s XXX TXXXXX DXXXX, bytem XXXXXXX, 

Ostrava-XXXX dle důvodové zprávy 

2.Nájemní smlouvu č. 7/470/014/15/Šim ze dne 11.01.2016, ve znění dodatku, na pronájem 

parkovacího stání č. 31 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, 

garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 

uzavřenou s LXXXXX BXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava-XXXXXX 

dle důvodové zprávy  

  

2) rozhodla 

  
o záměru pronajmout: 

1. parkovací stání č. 48 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, 

garáž, která je součátí 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 

2. parkovací stání č. 31 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, 

garáž, která je součátí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 

za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 

neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0050/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 02.20 „Opravy komunikací III. a IV. třídy svěřených do správy městského 
obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2479/RMOb-JIH/1822/42 

OVZ 

k usnesení č. 2354/RMOb-JIH/1822/40 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce VZ 02.20 „Opravy komunikací III. a IV. třídy svěřených do správy městského 

obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření rámcové smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 

s vybraným dodavatelem MDS Ostrava s.r.o., Valašská 33/19, 709 00 Ostrava - Nová Ves, 

IČO: 03459209, za nabídkovou cenu za roční plnění – položky kat. A 11 537 104,22 Kč 

bez DPH, za nabídkovou cenu za roční plnění – položky kat. B 1 193 456,96 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 12 000 000 Kč 

včetně DPH nebo do uplynutí doby, tj. do 31.12.2021, 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 podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 02.20 „Opravy 

komunikací III. a IV. třídy svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih“ 

  

 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 10.04.2020 

 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 

3) 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 02.20 „Opravy komunikací III. a IV. třídy svěřených do správy městského 

obvodu Ostrava-Jih“ 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.06.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0054/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 12.20 
„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 
  
Usnesení číslo: 2480/RMOb-JIH/1822/42 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 12.20 

„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, 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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 

3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 

5. Ing. Vladimír Klajmon, odbor investiční 

- náhradníci členů: 

1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 

2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 

3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

5. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce VZ 12.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 

o dílo u této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.06.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0068/20 
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení 
na ul. Čujkovova 1710/11 v Ostravě-Zábřehu, zveřejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 2481/RMOb-JIH/1822/42 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ulici 

Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh, dohodou ke dni 31.03.2020 a uzavření dohody 

o ukončení nájemní smlouvy s nájemcem  Muradem Ahmedovem Chalamovem, se sídlem 

Knüpferova 1456/3, 709 00, Ostrava - Hulváky, IČO 03569853, v rozsahu dle přílohy č. 2  

2. o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 157,78 m² 

v I. NP objektu k bydlení č.p. 1710, který je součástí pozemku p.č.st. 2070 v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, s minimální výší nájemného 

1 000 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 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0069/20 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 1115 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2482/RMOb-JIH/1822/42 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 1325,60 m2 v objektu č.p. 1115, který stojí 

na pozemku p.č.st.1416 v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 

do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření nájemní smlouvy s organizací Centrum 

náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s., IČO: 04939565, se sídlem 

Sokolovská 6062/32, Ostrava-Poruba, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší 

nájemného 250 Kč/m2/rok, které z důvodu změny účelu užívání prostor nebude po dobu prvních 
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dvou měsíců trvání smluvního vztahu hrazeno, za účelem provozování sociální rehabilitační 

služby, v rozsahu předloženého návrhu, a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu 

nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy  

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.05.2020 

 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0065/20 
Změna účinnosti nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v objektu k bydlení 
na ulici Čujkovova 3, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 2483/RMOb-JIH/1822/42 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o změně nájemní smlouvy č. 031/20/OBH uzavřené dne 10.03.2020 na prostor sloužící 

podnikání o výměře 54,61 m2 v objektu k bydlení č.p. 1706, který je součástí pozemku 

p.č.st. 2062 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1706/3, Ostrava-Zábřeh, 

uzavřené s Petrou Polónyi, IČO 88015459, se sídlem Volgogradská 2500/23, 700 30 

Ostrava-Moravská Ostrava, na základě rozhodnutí RMOb č. usnesení 2324/RMOb-JIH/1822/40 

ze dne 27.02.2020, a to tak, že nabude účinnosti až ke dni 15.06.2020, dle důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 

  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0002/20 
Dočasná úprava hodin pro veřejnost provozovny pošty Ostrava 48 
  
Usnesení číslo: 2484/RMOb-JIH/1822/42 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
informaci podniku Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, 

PSČ 22599,  IČO 471 14 983, o dočasné změně hodin pro veřejnost u provozovny pošty 48 

v OC Avion Shopping park, počínaje 19.03.2020 do odvolání, dle přílohy předloženého 

materiálu 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

Strana 24/25  
  

  
 

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0003/20 
Návrh na jmenování ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2485/RMOb-JIH/1822/42 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a s Článkem 7, odst. 8, písm b) obecně závazné vyhlášky č. 13/2014 (Statut města 

Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků, podle § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, do funkce ředitele příspěvkové organizace 

Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem 

Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, Ing. Jaroslava Plačka, narozeného XXXX XXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXX , a to na dobu neurčitou. 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0023/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 13/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2486/RMOb-JIH/1822/42 

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 1 300 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5132 o 1 300 tis. Kč  

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 02.04.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0070/20 
Realizace distribuce roušek pro seniory ve věku 65+ s trvalým pobytem v městském 
obvodě Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2487/RMOb-JIH/1822/42 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

1) ukládá 

  
vybraným školským příspěvkovým organizacím  realizovat distribuci roušek dle pokynu 

starosty Městského obvodu Ostrava-Jih 

 

 


