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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 02.04.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2488/RMOb-JIH/1822/43 OFR/RMOb/00
22/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 12/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2489/RMOb-JIH/1822/43 OBH/RMOb/00
61/20 

Pronájem bytu a podání výpovědi z nájmu bytu 

2490/RMOb-JIH/1822/43 OBH/RMOb/00
66/20 

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

2491/RMOb-JIH/1822/43 OBH/RMOb/00
67/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

2492/RMOb-JIH/1822/43 OBH/RMOb/00
72/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

2493/RMOb-JIH/1822/43 OBH/RMOb/00
75/20 

Vyčlenění bytů za účelem poskytování 
nízkonákladového bydlení 

2494/RMOb-JIH/1822/43 ODK/RMOb/00
17/20 

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků 
v městském obvodu Ostrava-Jih na období 
2020/2021 pro zóny 2, 3, 6 

2495/RMOb-JIH/1822/43 ODK/RMOb/00
16/20 

Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění zimní údržby 
místních komunikací na území MOb Ostrava-Jih 
pro zimní období 2020/2021 se společností 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

2496/RMOb-JIH/1822/43 ODK/RMOb/00
18/20 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek a uzavření smlouvy 
se společností Ostravské komunikace, a.s. 
v souvislosti se zajištěním opravy ul. Horní 

2497/RMOb-JIH/1822/43 OMJ/RMOb/00
02/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Zdeňka Bára 

2498/RMOb-JIH/1822/43 OMJ/RMOb/00
56/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Hrabůvka a v k ú. 
Dubina u Ostravy, úsek Dr. Martínka x Mobelix 

2499/RMOb-JIH/1822/43 OMJ/RMOb/01
21/20 

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

2500/RMOb-JIH/1822/43 OMJ/RMOb/01
22/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Horní 

2501/RMOb-JIH/1822/43 OMJ/RMOb/01
23/20 

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

2502/RMOb-JIH/1822/43 OMJ/RMOb/01
24/20 

Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti veřejné sítě elektronických komunikací 

2503/RMOb-JIH/1822/43 OSK/RMOb/00
65/20 

Poskytnutí finančního daru 15 000 Kč - Mužský 
pěvecký sbor Vítkovice, z.s. 

2504/RMOb-JIH/1822/43 OSK/RMOb/00
66/20 

Poskytnutí finančního daru 15 000 Kč - Samostatný 
kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. 
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2505/RMOb-JIH/1822/43 OVZ/RMOb/00
55/20 

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

2506/RMOb-JIH/1822/43 OBH/RMOb/00
77/20 

Podpora podnikatelských subjektů ve věci 
ekonomických dopadů krizového opatření vlády 

2507/RMOb-JIH/1822/43 OSC/RMOb/00
02/20 

Dodatek č. 3 zprostředkovatelské smlouvy 
č. 26/011/2/09 

2508/RMOb-JIH/1822/43 ODK/RMOb/00
20/20 

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem 
prodeje ochranných pomůcek a dezinfekčních 
prostředků široké veřejnosti 

2509/RMOb-JIH/1822/43 OBH/RMOb/00
73/20 

Rozdělení dodávky a měření tepla domu 
Klegova 1440/21, Ostrava-Hrabůvka 

2510/RMOb-JIH/1822/43 OBH/RMOb/00
79/20 

Smluvní pokuta za pozdní předání provedených 
prací 

2511/RMOb-JIH/1822/43 OHS/RMOb/00
05/20 

Objednávka respirátorů 

2512/RMOb-JIH/1822/43 OHS/RMOb/00
07/20 

Nákup roušek pro seniory starší 65 let 

2513/RMOb-JIH/1822/43 OFR/RMOb/00
24/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2514/RMOb-JIH/1822/43 OHS/RMOb/00
08/20 

Kupní smlouva na nákup obličejových roušek 
a ochraných obleků, Smlouva o advokátní úschově 
peněz 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0022/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 12/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2488/RMOb-JIH/1822/43 

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 150 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400331000000 o 150 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 4 400 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331, ORG 211 o 4 400 tis. Kč 

2) zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci 
zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, 
Kpt. Vajdy 3202/6,  IČO 66739331, ve výši 4 400 tis. Kč.  

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 09.04.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0061/20 
Pronájem bytu a podání výpovědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 2489/RMOb-JIH/1822/43 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o pronájmu bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o společném nájmu bytu, 
dle důvodové zprávy 

Václava Košaře 124/5, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 56 - XXXXXXXXX XXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXX XXXXXX  
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2. o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1,2 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 

XXXXXX XX  XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX X 

  

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0066/20 
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2490/RMOb-JIH/1822/43 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nevyhovět žádosti o pronájem prostoru a nezveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání o výměře 87,84 m² v II. NP objektu č. p. 1492, stavba občanského vybavení, která 
je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému 
obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0067/20 
Pronájem bytů výběrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 2491/RMOb-JIH/1822/43 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

1. Jubilejní 359/62, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 3 – XXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

2. Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, 0+1, standard, č. b. 20 – XXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXX 

3. Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, 1+3, standard, č. b. 21 - XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

4. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 5 - XXXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX 
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5. Čujkovova 1711/13, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 1 - XXXXXXXX XXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 

6. Svornosti 2304/45, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 2 - XXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX 

7. Kischova 2339/10, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 8 - XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX  

8. Volgogradská 2374/155A, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 10 -  XXX XXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX 

9. Volgogradská 2412/86, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 4 - XXXXXXXXXX XXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0072/20 
Poskytnutí slevy ze základního nájemného 
  
Usnesení číslo: 2492/RMOb-JIH/1822/43 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
žádost XXXX XXXXXX, nájemce bytu č. XX v bytovém domě č.p. XXX na ul. Horymírova X, 
který je  součástí pozemku parc. č. st. XXXX v k.ú. Zábřeh nad Odrou, o snížení nájemného 
z důvodu nefunkčností zásuvek v bytě v období od 29.02.2020 do 10.03.2020 

  
2) rozhodla 

  
neposkytnout slevu ze základního nájemného  XXXXXX XXXXX, nájemci bytu č. XX
v bytovém domě č.p. XXXX na ul. Horymírova X, který je  součástí pozemku parc. č. st. XXXX
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, z důvodu nefunkčností zásuvek v bytě v období od 29.02.2020 
do 10.03.2020, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0075/20 
Vyčlenění bytů za účelem poskytování nízkonákladového bydlení 
  
Usnesení číslo: 2493/RMOb-JIH/1822/43 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
1. s účinností od 02.04.2020 vyčlenit za účelem poskytování nízkonákladového bydlení 
dle článku 10 Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih ve znění předloženého návrhu Přílohy č. 1: 

a) byt č. 13 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží 
stavby č.p. 1719, která je  součástí pozemku parcelní číslo st. 2184 – zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1719/31, obec Ostrava 

b) byt č. 65 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 5. nadzemním podlaží 
stavby č.p. 1719, která je  součástí pozemku parcelní číslo st. 2184 – zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1719/31, obec Ostrava 

c) byt č. 78 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 5. nadzemním podlaží 
stavby č.p. 1737, která je  součástí pozemku parcelní číslo st. 2076 – zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1737/32, obec Ostrava 

d) byt č. 90 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 6. nadzemním podlaží 
stavby č.p. 1737, která je  součástí pozemku parcelní číslo st. 2076 – zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1737/32, obec Ostrava 

e) byt č. 43 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 3. nadzemním podlaží 
stavby č.p. 1715, která je  součástí pozemku parcelní číslo st. 2077 – zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1715/23, obec Ostrava 

dle důvodové zprávy 

2. o výši měsíčního nájemného za 1 m2 započtené podlahové plochy bytu s účinností ode dne 
uzavření smlouvy o nájmu bytu v bytových domech vyčleněných v bodu 1. tohoto usnesení 
za účelem poskytování nízkonákladového bydlení: 

a) 50,02 Kč/1 m2 nájemci bytu, který dosáhl 65. roku věku 

b) 

• 50,02 Kč/1 m2 do 31. prosince kalendářního roku, ve kterém poslední nájemce dosáhl 
36. roku věku (poskytnutí slevy z nájemného s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu 
bytu) 
• 70 Kč/1 m2 od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém poslední 
nájemce bytu dosáhl 36. roku věku (ukončení poskytnutí slevy z nájemného) 

dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0017/20 
Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v městském obvodu Ostrava-Jih 
na období 2020/2021 pro zóny 2, 3, 6 
  
Usnesení číslo: 2494/RMOb-JIH/1822/43 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v městském obvodu Ostrava-Jih na období 
2020/2021 určený pro zóny číslo 2, 3, 6, dle přílohy předloženého materiálu  

 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0016/20 
Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění zimní údržby místních komunikací na území 
MOb Ostrava-Jih pro zimní období 2020/2021 se společností Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 2495/RMOb-JIH/1822/43 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o zajištění zimní údržby místních komunikací na území MOb Ostrava-Jih 
pro zimní sezónu 2020/2021 se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
IČO 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava, dle přílohy předloženého 
materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0018/20 
Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy 
se společností Ostravské komunikace, a.s. v souvislosti se zajištěním opravy ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 2496/RMOb-JIH/1822/43 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, a to v souvislosti se zajištěním souvislé opravy ul. Horní, dle předloženého materiálu 
a jeho příloh 

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby pod názvem “Oprava na místní komunikaci 
III. třídy na ul. Horní v roce 2020” se společností Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544, 
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0002/20 
Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Zdeňka Bára 
  
Usnesení číslo: 2497/RMOb-JIH/1822/43 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout části pozemku parc.č. 100/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 8,5 m2 (chodník 
o výměře 6,4 m x 0,5 m a schodiště o výměře 3,5 m x 1,5 m), v k. ú. Dubina u Ostravy, za účelem 
užívání stávajícího přístupu k nebytovému prostoru v obytném domě na ul. Zdeňka Bára 113/2, 
Stavebnímu bytovému družstvu Vítkovice, IČO: 00050806, se sídlem Daliborova 390/54, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním 
nájemným ve výši 100 Kč/m2, tj. 850 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 
materiálu  

 
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0056/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti 
v k. ú. Hrabůvka a v k ú. Dubina u Ostravy, úsek Dr. Martínka x Mobelix 
  
Usnesení číslo: 2498/RMOb-JIH/1822/43 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru umístění sítě elektronických komunikací v rámci stavby 
pod názvem „Přeložka nadzemních tras - úsek Dr. Martínka x Möbelix“ v předpokládané délce 
634 bm v částech pozemků: 

v k. ú. Hrabůvka 
- p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p.p.č. 203/8 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p.p.č. 412/15 ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Dubina u Ostravy 
- parc.č. 71/79 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 71/133 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 100/1 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 100/14 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 100/22 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 100/44 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 100/64 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 100/102 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 100/103 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 100/125 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 100/128 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 101/12 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 101/38 ostatní plocha, zeleň 
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- parc.č. 101/51 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 110/27 ostatní plocha, ostatní komunikace 

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: 

v k. ú. Hrabůvka 
- p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p.p.č. 203/8 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p.p.č. 412/15 ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Dubina u Ostravy 
- parc.č. 71/79 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 71/133 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 100/1 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 100/14 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 100/22 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 100/44 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 100/64 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 100/102 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 100/103 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 100/125 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 100/128 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 101/12 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 101/38 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 101/51 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 110/27 ostatní plocha, ostatní komunikace 

za účelem uložení sítě elektronických komunikací v rámci stavby pod názvem „Přeložka 
nadzemních tras - úsek Dr. Martínka x Möbelix“ v předpokládané délce 634 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 

  
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 
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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/0121/20 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Hasičská 
  
Usnesení číslo: 2499/RMOb-JIH/1822/43 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku p.p.č. 278/17 ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování veřejné sítě 
elektronických komunikací v rozsahu dle geometrického plánu č. 1533-164/2019, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 600 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 649 49 681, se sídlem 
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0122/20 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 2500/RMOb-JIH/1822/43 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Stavební úpravy a přístavba bytového domu 
Horní 737/47, Hrabůvka, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v instalaci 6 ks zavěšených 
předsazených lodžií umístěných do dvou sloupců o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m, 
k bytovému domu č.p. 737 na pozemku p.č.st. 786 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, 
umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č.  270/6 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Horní, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
Společenství vlastníků pro dům Horní 737/47, IČO 285 69 008, se sídlem Horní 737/47, 
Hrabůvka, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0123/20 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka 
  
Usnesení číslo: 2501/RMOb-JIH/1822/43 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku p.p.č. 468/1 ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování podzemní 
kabelové přípojky NN včetně přípojkové skříně v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 1538-284/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 2 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) 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 zřízení věcného břemene -
služebnosti ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu   

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0124/20 
Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti veřejné sítě elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 2502/RMOb-JIH/1822/43 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S/891/2018/OMJ ze dne 28.08.2018 se společností OVANET a.s., 
IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00  Ostrava, ve znění přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0065/20 
Poskytnutí finančního daru 15 000 Kč - Mužský pěvecký sbor Vítkovice, z.s. 
  
Usnesení číslo: 2503/RMOb-JIH/1822/43 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neposkytnutí finančního daru 15 000 Kč organizaci Mužský pěvecký sbor Vítkovice, z.s. 
Karpatská 2061/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 603 37 028, a neuzavřít darovací smlouvu 
dle přílohy č. 2 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0066/20 
Poskytnutí finančního daru 15 000 Kč - Samostatný kmenový a klubový svaz 
Dakota, z.s. 
  
Usnesení číslo: 2504/RMOb-JIH/1822/43 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o neposkytnutí finančního daru 15 000 Kč organizaci Samostatný kmenový a klubový svaz 
Dakota, z.s., Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 265 18 007, a neuzavřít darovací 
smlouvu dle přílohy č. 2 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0055/20 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) –
VZ 89.19 „Zeleň za Lunou” 
  
Usnesení číslo: 2505/RMOb-JIH/1822/43 

OVZ 

k usnesení č. 2370/RMOb-JIH/1822/40 
k usnesení č. 2440/RMOb-JIH/1822/41 
  
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 

  
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.) 
OBH/RMOb/0077/20 
Podpora podnikatelských subjektů ve věci ekonomických dopadů krizového opatření 
vlády 
  
Usnesení číslo: 2506/RMOb-JIH/1822/43 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
prodloužit o 3 měsíce splatnost nájemného a pachtovného, splatného v měsíci květnu 2020, 
za užívání nebytových prostorů sloužících podnikání 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, 

dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0002/20 
Dodatek č. 3 zprostředkovatelské smlouvy č. 26/011/2/09 
  
Usnesení číslo: 2507/RMOb-JIH/1822/43 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 zprostředkovatelké smlouvy č. 26/011/2/09 uzavřené s Mgr. Petrem 
Grimmem, se sídlem Jaroslava Misky 80/7, Ostrava-Dubina, IČ: 22985999, a to dle Přílohy č. 1 
tohoto materiálu. 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0020/20 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem prodeje ochranných pomůcek 
a dezinfekčních prostředků široké veřejnosti 
  
Usnesení číslo: 2508/RMOb-JIH/1822/43 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce se společností BATIST Medical a.s., IČO 28813936, se sídlem 
Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec, za účelem prodeje ochranných pomůcek 
a dezinfekčních prostředků pro neomezený okruh veřejnosti, dle předloženého materiálu a jeho 
příloh 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0073/20 
Rozdělení dodávky a měření tepla domu Klegova 1440/21, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2509/RMOb-JIH/1822/43 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlas s rozdělením dodávky a měřením tepla bytových domů Klegova 1440/21 a Klegova 
1407/23, Ostrava-Hrabůvka pro Společenství vlastníků jednotek Klegova 21 za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě  

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0079/20 
Smluvní pokuta za pozdní předání provedených prací 
  
Usnesení číslo: 2510/RMOb-JIH/1822/43 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
nevyhovět žádosti společnosti EUROprojekt build and technology s.r.o., se sídlem Hasičská 
551/52, 700 30, Ostrava-Hrabůvka, IČO: 26843226  neúčtovat smluvní pokutu za pozdní 
předání děl: 

- oprava volného bytu č. 08 v bytovém domě č.p. 1019 na ul. B. Václavka 3, který je součástí 
pozemku parc. č. 189 v k.ú. Dubina u Ostravy 

- oprava volného bytu č. 10 v bytovém domě č.p. 2284 na ul. Svornosti 53, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 3205 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0005/20 
Objednávka respirátorů 
  
Usnesení číslo: 2511/RMOb-JIH/1822/43 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
objednat 2 000 ks respirátorů od firmy CAG Electric Machinery s.r.o., Klučovská 232, 
28201 Český Brod, IČO: 27893774 ze cenu 135 Kč/ks bez DPH, a to za účelem ochrany 
obyvatelstva a prevence nebezpečí onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 
SARS-CoV-2 dle přiložené nabídky ze dne 31.03.2020 

  
 

 (zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0007/20 
Nákup roušek pro seniory starší 65 let 
  
Usnesení číslo: 2512/RMOb-JIH/1822/43 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o nákupu 2 000 ks roušek pro seniory dle upravené důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0024/20 
Návrh rozpočtového opatření č. 14/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2513/RMOb-JIH/1822/43 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

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

- sníží běžné výdaje § 5213, pol. 5903 o 932 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 5 068 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 2, § 5213, pol. 5139 o 6 000 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 09.04.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0008/20 
Kupní smlouva na nákup obličejových roušek a ochraných obleků, Smlouva 
o advokátní úschově peněz 
  
Usnesení číslo: 2514/RMOb-JIH/1822/43 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o uzavření kupní smlouvy na nákup 200 000 ks obličejových roušek a 120 ks ochranných 
obleků s firmou RESPOND&CO, s.r.o., Hladnovská 1255/23, 710 00 Slezská Ostrava, 
IČO 60777656, a to za účelem ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 dle předložené důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 tohoto materiálu 

2. o uzavření smlouvy o advokátní úschově peněz s firmou KLIMUS&PARTNERS s.r.o., 
Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, IČO 03373444 dle předložené důvodové zprávy a přílohy č. 2 
tohoto materiálu 

  
 

 


