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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 30.04.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2566/RMOb-JIH/1822/46 OFR/RMOb/00
34/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 16/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2567/RMOb-JIH/1822/46 OFR/RMOb/00
27/20 

Oznámení o změně úrokové sazby 

2568/RMOb-JIH/1822/46 OFR/RMOb/00
28/20 

Návrh na zřízení oprávnění ke službám přímého 
bankovnictví na účtech Komerční banky, a.s. 
a na uzavření dohody o poskytnutí čtečky čipových 
karet 

2569/RMOb-JIH/1822/46 OSC/RMOb/00
03/20 

Smlouva o bezpečné skartaci - mechanické likvidaci 
dokumentů 

2570/RMOb-JIH/1822/46 SOC/RMOb/00
16/20 

Žádost o poskytnutí finančního daru 

2571/RMOb-JIH/1822/46 OSK/RMOb/00
73/20 

Žádost o použití peněžních prostředků z transferu 
na podporu činnosti klubu FreeCoolin 
při ZŠ Provaznická v době uzavření školy 

2572/RMOb-JIH/1822/46 OSK/RMOb/00
78/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole MUDr. Emílie Ostrava-Hrabůvka, Klegova 
29, příspěvkové organizaci 

2573/RMOb-JIH/1822/46 OSK/RMOb/00
79/20 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvkové organizace 

2574/RMOb-JIH/1822/46 OSK/RMOb/00
80/20 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 
Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, 
příspěvkové organizace 

2575/RMOb-JIH/1822/46 OSK/RMOb/00
81/20 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace 

2576/RMOb-JIH/1822/46 OSK/RMOb/00
82/20 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 
1, příspěvkové organizace 

2577/RMOb-JIH/1822/46 OSK/RMOb/00
83/20 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizace 

2578/RMOb-JIH/1822/46 OSK/RMOb/00
85/20 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti 
o poskytnutí předfinancování formou návratné 
finanční výpomoci Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 4, příspěvkové organizace 

2579/RMOb-JIH/1822/46 OSK/RMOb/00
84/20 

Aktualizace projektových fichí MAP 

2580/RMOb-JIH/1822/46 OSK/RMOb/00
69/20 
 
 

Přerušení provozu Mateřské školy B. Dvorského 
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2581/RMOb-JIH/1822/46 OBH/RMOb/00
78/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
k bydlení na ul. Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh 

2582/RMOb-JIH/1822/46 OBH/RMOb/00
90/20 

Výzva společným nájemcům bytu k odstranění 
závadného chování 

2583/RMOb-JIH/1822/46 OMJ/RMOb/01
41/20 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Pavlovova 

2584/RMOb-JIH/1822/46 OMJ/RMOb/01
45/20 

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

2585/RMOb-JIH/1822/46 OMJ/RMOb/01
46/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Svazácká – restaurační zahrádka 

2586/RMOb-JIH/1822/46 OHS/RMOb/00
09/20 

Smlouva o technické podpoře TP 16/19 - Dodatek 
č. 1 

2587/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
57/20 

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

2588/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
58/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 06.20 „Zimní údržba 
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť 
a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní 
sezónu 2020/2021“ 

2589/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
59/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 20.20 „Stavební 
práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh – 
oprava sociálních zařízení” 

2590/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
60/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 03.20 „Odstranění 
betonových prvků v městském obvodu Ostrava-Jih“ 

2591/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
61/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 19.20 „Vybudování 
parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, 
p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ 

2592/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
62/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) – VZ 10.20 „Revitalizace 
rybníků ve Výškovicích“ 

2593/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/03
18/19 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce zadané v DNS) - VZ 138.18 DNS 
„Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih“ 

2594/RMOb-JIH/1822/46 INV/RMOb/001
9/20 

Dodatek č. 2 na VZ 49.19 „Vybudování parkovacích 
stání na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, 
Dr. Martinka, Aviatiků a Patrice Lumumby, lokalita 
č. 1 – ul. V. Jiřikovského/Kaminského” 

2595/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
63/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – 
VZ 16.20 „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, 
náměstí Ostrava-Jih“ 
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2596/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
49/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby) - VZ 11.20 „Strategický plán rozvoje 
městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih)“ 

2597/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
65/20 

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

2598/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
66/20 

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

2599/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
53/20 

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

2600/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
67/20 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce) - VZ 09.20 
„Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej 
při ZŠ Provaznická” 

2601/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
68/20 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na dodávky) - VZ 07.20 „Přírodní 
zahrada nejen pro děti H1 – Participativní rozpočet“ 

2602/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
69/20 

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

2603/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
70/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na dodávky) - VZ 13.20 „Výměna osobních 
výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě Horymírova 4, 
Ostrava - Zábřeh“ 

2604/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
71/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) – VZ 23.20 „Oprava 
podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - 
Hrabůvka” 

2605/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
51/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) – VZ 18.20 „Oprava 
střechy na MŠ Mjr. Nováka” 

2606/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
52/20 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané 
v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - 
Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních 
a jiných prací” 

2607/RMOb-JIH/1822/46 OVZ/RMOb/00
64/20 

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

2608/RMOb-JIH/1822/46 OFR/RMOb/00
30/20 

Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě o spořicím 
účtu s výpovědí s Komerční bankou, a.s. 
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2609/RMOb-JIH/1822/46 OFR/RMOb/00
32/20 

Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého 
majetku městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2610/RMOb-JIH/1822/46 OFR/RMOb/00
31/20 

Obnovení pozastavené kontrolní činnosti a změna 
časového plánu veřejnosprávních kontrol na rok 
2020 

2611/RMOb-JIH/1822/46 OBH/RMOb/00
71/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících 
podnikání v objektu na ul. Velflíkova 385/14, 
Ostrava-Hrabůvka 

2612/RMOb-JIH/1822/46 ODK/RMOb/00
26/20 

Porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0034/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 16/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2566/RMOb-JIH/1822/46 

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: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 400 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400147000000 o 400 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 711 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 711 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 6409, pol. 5909 o 2 tis. Kč 
  

 
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 07.05.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0027/20 
Oznámení o změně úrokové sazby 
  
Usnesení číslo: 2567/RMOb-JIH/1822/46 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
a) oznámení Komerční banky, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, 
IČO 45317054, o změně úrokové sazby na spořicím účtu s výpovědí č. 115-9537460227/0100 
s účinností od 06.04.2020 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) oznámení České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, 
IČO 45244782, o změně úrokové sazby na běžném účtu č. 1651132319/0800 s účinností 
od 01.04.2020 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0028/20 
Návrh na zřízení oprávnění ke službám přímého bankovnictví na účtech Komerční 
banky, a.s. a na uzavření dohody o poskytnutí čtečky čipových karet 
  
Usnesení číslo: 2568/RMOb-JIH/1822/46 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zřízení oprávnění ke službám přímého bankovnictví na účtech zřízených u Komerční banky, 
a.s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054, pro oprávněné osoby 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o poskytnutí čtečky čipových karet mezi městským obvodem Ostrava-Jih, 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451 a Komerční bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 
čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) bere na vědomí 

  
informaci, že je banka oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství 
způsobem dle článku 28 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 3 
předloženého materiálu 

  
4) souhlasí 

  
se zpracováním údajů právnické osoby dle článku 28.3 Všeobecných obchodních podmínek, 
které jsou uvedeny v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
5) souhlasí 

  
s tím, že je banka oprávněna započítávat své pohledávky za městským obvodem Ostrava-Jih 
v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou 
uvedeny v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
6) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 30.05.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 

OSC/RMOb/0003/20 
Smlouva o bezpečné skartaci - mechanické likvidaci dokumentů 
  
Usnesení číslo: 2569/RMOb-JIH/1822/46 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o bezpečné skartaci - mechanické likvidaci dokumentů se společností 
ORC recycling s.r.o., se sídlem Větrov 249/12, Ostrava-Petřkovice, IČ: 01979680, uvedené 
v Příloze č. 1 tohoto materiálu. 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0016/20 
Žádost o poskytnutí finančního daru 
  
Usnesení číslo: 2570/RMOb-JIH/1822/46 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
poskytnout finanční dar Nadačnímu fondu Pavla Novotného, Vrchní 280, 747 31  Chlebičov, 
IČO 04918304, ve výši 10 000 Kč na provozní náklady související s činností nadačního fondu 
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1. 

  
2) souhlasí 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0073/20 
Žádost o použití peněžních prostředků z transferu na podporu činnosti klubu 
FreeCoolin při ZŠ Provaznická v době uzavření školy 
  
Usnesení číslo: 2571/RMOb-JIH/1822/46 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě přiložené žádosti o použití přidělených peněžních prostředků poskytnutých 
z transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality 
na rok 2020 pro Základní školu Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizaci, 
se  sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310 na úhradu mzdových 
prostředků pro správce klubu FreeCoolin během období, kdy je školské zařízení a klubovna v ní 
umístěna uzavřena a činnost správce klubu probíhá jinou formou 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0078/20 
Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2572/RMOb-JIH/1822/46 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, pro školní rok 2020/2021, dle předloženého návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0079/20 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2573/RMOb-JIH/1822/46 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvkové organizace, se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631786, 
s projektem „Žákovská kuchyně na Šeříkové“, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0080/20 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2574/RMOb-JIH/1822/46 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové 
organizace, se sídlem F. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631786, s projektem 
„Zkvalitnění odborné výuky s podporou cizích jazyků”, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0081/20 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2575/RMOb-JIH/1822/46 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, 
s projektem „Multifunkční hřiště a osvětlení atletického areálu”, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0082/20 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2576/RMOb-JIH/1822/46 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, 
příspěvkové organizace, se sídlem B. Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava-Bělský Les, 
IČO 70978352, s projektem „Rekonstrukce podlah v tělocvičnách školy, broušení, tmelení, 
lakování, oprava poškození”, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0083/20 
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2577/RMOb-JIH/1822/46 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením do MAP Základní školy a mateřské škoy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizace, se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70631743, s projektem „Multifunkční sportovní hřiště otevřené veřejnosti”, dle důvodové 
zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0085/20 
Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí předfinancování formou 
návratné finanční výpomoci Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2578/RMOb-JIH/1822/46 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, 
příspěvkové organizace, se sídlem Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 75029847, do projektu “Učíme se v přírodě při MŠ Volgogradská” v rámci výzvy SFŽP ČR

  
2) souhlasí 

  
s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele formou návratné finanční výpomoci v roce 
2021 v celkové částce cca 455 tis. Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0084/20 
Aktualizace projektových fichí MAP 
  
Usnesení číslo: 2579/RMOb-JIH/1822/46 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s aktualizací projektových fichí MAP níže uvedených příspěvkových organizací  

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, s projekty „Podpora volby 
povolání a uplatnění na trhu práce”, „Chceme být úspěšní” a „Investice do odborné výuky 
a konektivity školy”, dle důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, s projekty „Školní cvičná 
kuchyň“, „Přírodovědná učebna ve skleníku” a „Půdní vestavba - rozšíření kapacity 
ŠD a odborných učeben”, dle důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové 
organizace, se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631786 s projektem 
„Dílny na Šeříkové”, dle důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace, se sídlem 
F. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70944661, s projekty „Počítačová učebna 
na ZŠ F. Formana“, „Učebna dílen a robotiky”, dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0069/20 
Přerušení provozu Mateřské školy B. Dvorského 
  
Usnesení číslo: 2580/RMOb-JIH/1822/46 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přerušením provozu mateřské školy B. Dvorského 2, která je odloučeným pracovištěm 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace, 
se sídlem B. Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava-Bělský Les, IČO 70978352 v období 
od 20.07.2020 do 31.08.2020 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0078/20 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Pavlovova 67, 
Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 2581/RMOb-JIH/1822/46 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 14,8 m², v 1. NP objektu č.p. 1626 objekt 
k bydlení, 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 
do  správy městskému obvodu Ostrava-Jih, Rudolfu Antlovi, IČO 08983542, se sídlem Bláhova 
930/30, 715 30 Ostrava-Michálkovice, a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 2 222 Kč/m²/rok, za účelem provozování 
trafiky, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0090/20 
Výzva společným nájemcům bytu k odstranění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 2582/RMOb-JIH/1822/46 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o zaslání výzvy společným nájemcům bytu č. XX nacházejícím se ve XX. 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 Břenkova XXXXXX, obec Ostrava podle 
ust. § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, dle důvodové zprávy 

1. XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem Břenkova XXXX, Ostrava-XXXXX 

2. XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem Břenkova XXXXXX, Ostrava-XXXXX 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0141/20 
Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 2583/RMOb-JIH/1822/46 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2

a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 94 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemků jako zahrádky č. 14, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0145/20 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená 
  
Usnesení číslo: 2584/RMOb-JIH/1822/46 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 155/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená, za účelem užívání jako zahrady u rodinného domu 
a umístění oplocení, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0146/20 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká – restaurační 
zahrádka 
  
Usnesení číslo: 2585/RMOb-JIH/1822/46 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/178 ostatní plocha, zeleň o výměře 48 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění 
a provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0009/20 
Smlouva o technické podpoře TP 16/19 - Dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 2586/RMOb-JIH/1822/46 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření  Dodatku č. 1 Smlouvy o technické podpoře TP 16/19  s VITA software, s.r.o., 
Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO 61060631, dle předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0057/20 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) –
VZ 89.19 „Zeleň za Lunou” 
  
Usnesení číslo: 2587/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

k usnesení č. 2370/RMOb-JIH/1822/40 
k usnesení č. 2440/RMOb-JIH/1822/41 
k usnesení č. 2505/RMOb-JIH/1822/43 
  
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 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



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 15/35 
  

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0058/20 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 06.20 „Zimní 
údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb 
Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2020/2021“ 
  
Usnesení číslo: 2588/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 06.20 „Zimní údržba místních komunikací 
III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2020/2021“ 
v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Bc. Petr Smoleň, člen zastupitelstva obvodu 
3. Ing. Michal Breškovec, člen zastupitelstva obvodu 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Jaroslav Musial, člen zastupitelstva obvodu 
3. František Janeček, člen zastupitelstva obvodu 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 06.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 04.09.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0059/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 20.20
„Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh – oprava sociálních zařízení” 
  
Usnesení číslo: 2589/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 20.20 
„Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh – oprava sociálních zařízení” 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. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

3) ukládá 

   
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 20.20 „Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh – oprava sociálních 
zařízení” a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné 
zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.06.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0060/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 03.20 
„Odstranění betonových prvků v městském obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2590/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 03.20 
„Odstranění betonových prvků v městském obvodu Ostrava-Jih“ dle § 26 v návaznosti na ust. 
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části 
III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu s úpravou 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. David Slanina, odbor dopravy a komunálních služeb 

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

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 03.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.07.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0061/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 19.20 
„Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh 
nad Odrou“ 
  
Usnesení číslo: 2591/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 19.20 
„Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ 
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 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., odělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 19.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.07.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0062/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) – VZ 10.20 
„Revitalizace rybníků ve Výškovicích“ 
  
Usnesení číslo: 2592/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavbní práce VZ 10.20 
„Revitalizace rybníků ve Výškovicích“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém 
materiálu s úpravou 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 10.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.07.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

 
 

(zn. předkl.) 
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OVZ/RMOb/0318/19 
Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) –
VZ 138.18 DNS „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu 
Ostrava - Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2593/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

k usnesení č. 1686/RMOb-JIH/1822/29 
k usnesení č. 2112/RMOb-JIH/1822/35 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným 
v DNS VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za I. čtvrtletí roku 2020, a to: 
- 262/2019 Oprava volného bytu č. 60, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 264/2019 Oprava volného bytu č. 78, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 265/2019 Oprava volného bytu č. 22, V. Vlasákové 19/964, Ostrava-Bělský Les, 
- 270/2019 Oprava volného bytu č. 3, Stadická 3/1369, Ostrava-Hrabůvka, 
- 274/2019 Oprava volného bytu č. 5, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh, 
- 275/2019 Oprava volného bytu č. 43, Čujkovova 23/1715, Ostrava - Zábřeh, 
- 276/2019 Oprava volného bytu č. 9, Volgogradská 72/2423, Ostrava-Zábřeh, 
- 277/2019 Oprava volného bytu č. 11, Svornosti 3/2281, Ostrava - Zábřeh, 
- 278/2019 Oprava volného bytu č. 70, Horymírova 4/2975, Ostrava-Zábřeh, 
- 279/2019 Oprava volného bytu č. 32, Odborářská 70/676, Ostrava-Hrabůvka, 
- 280/2019 Oprava volného bytu č. 3, Jubilejní 20/283, Ostrava-Hrabůvka, 
- 281/2019 Oprava volného bytu č. 19, Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice, 
- 1/2020 Oprava volného bytu č. 4, Edisonova 17/379, Ostrava - Hrabůvka, 
- 2/2020 Oprava obsazeného bytu č. 3, Volgogradská 84/2415, Ostrava-Zábřeh, 
- 3/2020 Oprava obsazeného bytu č. 2, Volgogradská 143/2436, Ostrava-Zábřeh, 
- 4/2020 Oprava volného bytu č. 34, Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, 
- 5/2020 Oprava volného bytu č. 19, Markova 16/2947, Ostrava-Zábřeh, 
- 6/2020 Oprava obsazeného bytu č. 3, J. Škody 4/183, Ostrava-Dubina, 
- 7/2020 Oprava obsazeného bytu č. 4, Zlepšovatelů 60/579, Ostrava-Hrabůvka, 
- 8/2020 Oprava volného bytu č. 5 a 6, Volgogradská 147/2434, Ostrava-Zábřeh, 
- 9/2020 Oprava obsazeného bytu č. 2, Volgogradská 22/2459, Ostrava-Zábřeh, 
- 10/2020 Oprava volného bytu č. 12, P. Lumumby 12/2330, Ostrava-Zábřeh, 
- 11/2020 Oprava obsazeného bytu č. 36, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 13/2020 Oprava volného bytu č. 3, Jubilejní 37/301, Ostrava-Hrabůvka, 
- 14/2020 Oprava volného bytu č. 90, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 15/2020 Oprava volného bytu č. 35, Klegova 23/1407, Ostrava-Hrabůvka, 
- 16/2020 Oprava volného bytu č. 56, V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina, 
- 17/2020 Oprava obsazeného bytu č. 8, Fr. Formana 32/280, Ostrava-Dubina, 
- 18/2020 Oprava obsazeného bytu č. 5, Vaňkova 48/1011, Ostrava-Bělský Les, 
- 19/2020 Oprava volného bytu č. 13, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 20/2020 Oprava volného bytu č. 6, Zlepšovatelů 22/560, Ostrava-Hrabůvka, 
- 21/2020 Oprava obsazeného bytu č. 3, Volgogradská 18/2461, Ostrava-Zábřeh, 
- 22/2020 Oprava volného bytu č. 3, Volgogradská 88/2413, Ostrava-Zábřeh, 
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- 23/2020 Oprava volného bytu č. 12, Kotlářova 10/3197, Ostrava-Hrabůvka, 
- 24/2020 Oprava obsazeného bytu č. 45, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 25/2020 Oprava obsazeného bytu č. 33, Horymírova 14/2949, Ostrava-Zábřeh, 
- 26/2020 Oprava obsazeného bytu č. 24, Plzeňská 8/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 27/2020 Oprava obsazeného bytu č. 89, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 28/2020 Oprava volného bytu č. 1, Rodimcevova 27/2055, Ostrava-Zábřeh, 
- 29/2020 Oprava obsazeného bytu č. 5, Edisonova 11/374, Ostrava-Hrabůvka, 
- 30/2020 Oprava obsazeného bytu č. 12, Fr. Formana 34/281, Ostrava-Dubina, 
- 31/2020 Oprava obsazeného bytu č. 44, Horymírova 4/2975, Ostrava-Zábřeh, 
- 32/2020 Oprava volného bytu č. 6, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh, 
- 33/2020 Oprava volného bytu č. 75, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 34/2020 Oprava obsazeného bytu č. 5, Slezská 14/282, Ostrava-Hrabůvka, 
- 35/2020 Oprava volného bytu č. 19, B. Václavka 19/1017, Ostrava-Bělský Les, 
- 36/2020 Oprava volného bytu č. 7, Svornosti 43/2305, Ostrava-Zábřeh, 
- 37/2020 Oprava volného bytu č. 43, Horymírova 4/2975, Ostrava-Zábřeh, 
- 38/2020 Oprava volného bytu č. 77, Výškovická 151/446, Ostrava-Výškovice, 
- 39/2020 Oprava obsazeného bytu č. 79, Břenkova 7/2974, Ostrava-Zábřeh, 
- 40/2020 Oprava volného bytu č. 21, Výškovická 151/446, Ostrava-Výškovice, 
- 41/2020 Oprava volného bytu č. 4, Zlepšovatelů 46/572, Ostrava-Hrabůvka, 
- 42/2020 Oprava volného bytu č. 7, Svornosti 1/2282, Ostrava-Zábřeh, 
- 43/2020 Oprava volného bytu č. 67, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 44/2020 Oprava obsazeného bytu č. 10, P. Lumumby 3/2595, Ostrava-Zábřeh, 
- 45/2020 Oprava volného bytu č. 18, Plzeňská 10/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 46/2020 Oprava volného bytu č. 15, Výškovická 186/632, Ostrava-Výškovice, 
- 47/2020 Oprava obsazeného bytu č. 5, B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les, 
- 48/2020 Oprava volného bytu č. 7, Abramovova 14/1590, Ostrava-Zábřeh, 
- 49/2020 Oprava obsazeného bytu č. 11, Svornosti 16/2320, Ostrava-Zábřeh, 
- 50/2020 Oprava volného bytu č. 9, Horní 29/679, Ostrava-Hrabůvka, 
- 51/2020 Oprava obsazeného bytu č. 9, Fr. Formana 32/280, Ostrava-Dubina, 
- 52/2020 Oprava obsazeného bytu č. 5, Svornosti 41/2296, Ostrava-Zábřeh, 
- 53/2020 Oprava obsazeného bytu č. 15, P. Lumumby 3/2595, Ostrava-Zábřeh, 
- 54/2020 Oprava volného bytu č. 4, Volgogradská 86/2412, Ostrava-Zábřeh, 
- 55/2020 Oprava volného bytu č. 16, V. Jiřikovského 29/168, Ostrava-Dubina, 
- 56/2020 Oprava volného bytu č. 6, Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice, 
- 57/2020 Oprava volného bytu č. 1, Čujkovova 13/1711, Ostrava-Zábřeh, 
- 58/2020 Oprava volného bytu č. 27, Tarnavova 8/3016, Ostrava-Zábřeh, 
- 59/2020 Oprava volného bytu č. 3, Jubilejní 59/349, Ostrava-Hrabůvka, 
- 60/2020 Oprava volného bytu č. 4, Jubilejní 51/307, Ostrava-Hrabůvka, 
- 61/2020 Oprava volného bytu č. 9, Odborářská 68/675, Ostrava-Hrabůvka, 
- 65/2020 Oprava volného bytu č. 5, P. Lumumby 19/2162, Ostrava-Zábřeh, 
- 66/2020 Oprava volného bytu č. 9, Svornosti 53/2284, Ostrava - Zábřeh, 
- 67/2020 Oprava volného bytu č. 12, Svornosti 14/2321, Ostrava-Zábřeh 

  
 

  
 
 



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 22/35 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0019/20 
Dodatek č. 2 na VZ 49.19 „Vybudování parkovacích stání 
na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martinka, Aviatiků a Patrice Lumumby, lokalita 
č. 1 – ul. V. Jiřikovského/Kaminského” 
  
Usnesení číslo: 2594/RMOb-JIH/1822/46 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0632/2019/INV ze dne 02.07.2019 
se zhotovitelem MDS Ostrava s.r.o., Valašská 33/19, 709 00 Ostrava, IČO: 03459209 
na realizaci VZ 49.19 na stavbu „Vybudování parkovacích stání 
na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martinka, Aviatiků a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 –
ul. V. Jiřikovského/Kaminského” 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 
2 557 138,12 Kč bez DPH na tuto zakázku o částku 611 144,96 Kč bez DPH na částku 
3 168 283,08 Kč bez DPH 

  
2) rozhodla 

  
o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín 
provedení díla o 10 kalendářních dnů na 110 kalendářních dnů  

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 
ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0632/2019/INV na realizaci VZ 49.19 na stavbu „Vybudování 
parkovacích stání na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martinka, Aviatiků a Patrice 
Lumumby, lokalita č. 1 – ul. V. Jiřikovského/Kaminského” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 22.05.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0063/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 16.20 „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2595/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

k usnesení č. 2446/RMOb-JIH/1822/41 
  
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 
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na stavební práce VZ 16.20 „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“ 
a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 
- Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava -Zábřeh, IČO: 44739494, za nabídkovou 
cenu 19 234 621,88 Kč bez DPH, tj. 23 273 892,47 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 
20 kalendářních týdnů od zahájení díla, a 
- jako druhým v pořadí s účastníkem zadávacího řízení IDS - Inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc – Nová Ulice, IČO: 25869523, za nabídkovou 
cenu 19 479 407,73 Kč bez DPH, tj. 23 570 083,35 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 
19 kalendářních týdnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 16.20 „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, 
náměstí Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
VZ 16.20 „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.07.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0049/20 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 11.20 „Strategický 
plán rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih)“ 
  
Usnesení číslo: 2596/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

k usnesení č. 2371/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 k veřejné zakázce na služby VZ 11.20 „Strategický plán rozvoje městského 
obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih)“ o vyloučení účastníka: 
- Centrum Informační Společnosti, s.r.o., Blažkova 186, 104 00 Praha 10 - Hájek, 
IČO: 01876139, 
- M.C.TRITON, spol. s r.o., Evropvská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČO: 49622005, 
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 
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2) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 11.20 
„Strategický plán rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih)“ z důvodu uvedeného 
v důvodové zprávě tohoto materiálu 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 11.20 „Strategický 
plán rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih)“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.06.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0065/20 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) –
VZ 89.19 „Zeleň za Lunou” 
  
Usnesení číslo: 2597/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

k usnesení č. 2370/RMOb-JIH/1822/40 
k usnesení č. 2440/RMOb-JIH/1822/41 
k usnesení č. 2505/RMOb-JIH/1822/43 
  
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.) 
OVZ/RMOb/0066/20 
Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 101.19 
„Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů“ 
  
Usnesení číslo: 2598/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o zrušení zadávacího řízení u veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 101.19 „Dodávka 
1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů“ z důvodu odstoupení jediného účastníka 
zadávacího řízení TECHNOCAR s.r.o., Na Sádkách 1935/1, 767 01 Kroměříž, IČO: 26943654, 
ze zadávacího řízení 

  
2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek 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: 22.05.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0053/20 
Změna zadávací dokumentace (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ 
na dodávky) – VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě 
Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 2599/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

k usnesení č. 2448/RMOb-JIH/1822/41 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k uveřejněné 
zakázce zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg 
v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh” dle předložené důvodové zprávy 
a prodloužení lhůty pro podání nabídek 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0067/20 
Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -
VZ 09.20 „Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická” 
  
Usnesení číslo: 2600/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

k usnesení č. 2441/RMOb-JIH/1822/41 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k uveřejněné 
zakázce malého rozsahu na stavební práce VZ 09.20  „Modernizace školní jídelny a kuchyně –
výdej při ZŠ Provaznická” dle předložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty pro podání 
nabídek 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0068/20 
Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 07.20 
„Přírodní zahrada nejen pro děti H1 – Participativní rozpočet“ 
  
Usnesení číslo: 2601/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

k usnesení č. 2436/RMOb-JIH/1822/41 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k uveřejněné 
zakázce malého rozsahu na dodávky VZ 07.20 „Přírodní zahrada nejen pro děti H1 –
Participativní rozpočet“ dle předložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty pro podání nabídek

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0069/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na dodávky) – VZ 14.20 „Výměna osobních výtahů 400 kg a 500 kg 
v bytovém domě Stadická 3, Ostrava - Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 2602/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

k usnesení č. 2447/RMOb-JIH/1822/41 
  
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 na podlimitní veřejnou zakázku 
na dodávky VZ 14.20 „Výměna osobních výtahů 400 kg a 500 kg v bytovém domě Stadická 3, 
Ostrava - Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů 
v bytových domech u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 

-  HV Výtahy s.r.o., Filípkova 1754/19, Kateřinky, 747 05 Opava, IČO: 62302418, 
za nabídkovou cenu 2 318 000 Kč bez DPH za etapu I a etapu II dle přiložené smlouvy o dílo 
a s lhůtou realizace 137 kalendářních dnů za etapu I a etapu II dle přiložené smlouvy o dílo 
a za jednotkové nabídkové ceny uvedené v čl. IV. přiložené smlouvy o dílo na servis a opravy 
výtahů v bytových domech 

a jako druhým v pořadí 

- Beta Control s.r.o., Černého 829/58, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 60696052, za nabídkovou cenu 
2 450 000 Kč bez DPH za etapu I a etapu II dle přiložené smlouvy o dílo a s lhůtou realizace 
140 kalendářních dnů za etapu I a etapu II dle přiložené smlouvy o dílo a za jednotkové 
nabídkové ceny uvedené v čl. IV. přiložené smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů v bytových 
domech 
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2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 14.20 „Výměna osobních výtahů 400 kg a 500 kg 
v bytovém domě Stadická 3, Ostrava - Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo na servis a opravy 
výtahů v bytových domech s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky VZ 14.20 „Výměna osobních výtahů 400 kg a 500 kg v bytovém domě 
Stadická 3, Ostrava - Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo a návrh smlouvy o dílo na servis 
a opravy výtahů v bytových domech této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
VZ 14.20 „Výměna osobních výtahů 400 kg a 500 kg v bytovém domě Stadická 3, Ostrava -
Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 12.06.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0070/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na dodávky) - VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg 
v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh“ 
  
Usnesení číslo: 2603/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

k usnesení č. 2448/RMOb-JIH/1822/41 
  
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 dodávky VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 
2x 1000 kg v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh“ o vyloučení účastníka 
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LIFT SERVIS WORK s.r.o., Závodní 542/53, Nové Město, 735 06 Karviná, IČO: 07588399 
(nabídka č. 4) dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v přiložené důvodové zprávě  

  
2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 
na dodávky VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě Horymírova 4, 
Ostrava - Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů 
v bytových domech u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 

-  HV Výtahy s.r.o., Filípkova 1754/19, Kateřinky, 747 05 Opava, IČO: 62302418, 
za nabídkovou cenu 2 940 000 Kč bez DPH za etapu I a etapu II dle přiložené smlouvy o dílo 
a s lhůtou realizace 157 kalendářních dnů za etapu I a etapu II dle přiložené smlouvy o dílo 
a za jednotkové nabídkové ceny uvedené v čl. IV. přiložené smlouvy o dílo na servis a opravy 
výtahů v bytových domech 

a jako druhým v pořadí 

- Beta Control s.r.o., Černého 829/58, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 60696052, za nabídkovou cenu 
3 184 000 Kč bez DPH za etapu I a etapu II dle přiložené smlouvy o dílo a s lhůtou realizace 
160 kalendářních dnů za etapu I a etapu II dle přiložené smlouvy o dílo a za jednotkové 
nabídkové ceny uvedené v čl. IV. přiložené smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů v bytových 
domech 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg 
v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
4) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo na servis a opravy 
výtahů v bytových domech s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě 
Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 20.05.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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5) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo a návrh smlouvy o dílo na servis 
a opravy výtahů v bytových domech této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava -
Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 12.06.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0071/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ 23.20 
„Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 2604/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 23.20 
„Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka” 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. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů 
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1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 23.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 10.07.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0051/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ 18.20 
„Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka” 
  
Usnesení číslo: 2605/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 18.20 
„Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka” 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. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
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- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 18.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 10.07.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0052/20 
Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický 
nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor 
investora při realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 2606/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

k usnesení č. 2113/RMOb-JIH/1822/35 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávy o otevření, o posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v rámci 
DNS VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” dle § 141 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za I. čtvrtletí roku 2020, a to: 

-VZ 72.2019 Technický dozor investora na výměnu 2 ks výtahů 1000 kg a 400 kg v bytovém 
domě Mňukova 3022/24 
-VZ 74.2019 Technický dozor investora na akci Renovace kašny před poliklinikou 
na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka 
-VZ 75.2019 Technický dozor investora na akci: „Výměna podlahové krytiny-Tylova4,70030, 
Ostrava-Zábřeh 
-VZ 76.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 9, Volgogradská 72/2423, 
včetně výměny bytového jádra 
-VZ 77.2019 Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 70, Horymírova 4/2975, 
včetně výměny bytového jádra 
-VZ 1.2020 Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 37, Horymírova 14/2949, 
včetně výměny bytového jádra 
-VZ 2.2020 TDI oprava vol. byt č. 5. a 6. Volgogradská 147/2434 a obsaz. byt č. 2, 
Volgogradská 22/2459, vč. výměny byt. jádra 
-VZ 3.2020 TDI oprava vol. bytů č. 12, P.Lumumby 12/2330 a č. 70, Horymírova 4/2975; 
O.–Zábřeh vč. byt. jádra 
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-VZ 4.2020 TDI oprava koupelny v obsazeném bytě č. 3, J. Škody 4/183, Ostrava Dubina 
-VZ 5.2020 TDI oprava volného bytu číslo 56, V. Košaře 5/124, včetně výměny bytového jádra
-VZ 6.2020 TDI oprava obsazeného bytu číslo 33, Horymírova 14/2949, včetně výměny 
bytového jádra 
-VZ 7.2020 TDI - Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, 
Ostrava-Zábřeh 
-VZ 8.2020 TDI oprava stoupacího potrubí v bytovém domě na ul. Čujkovova 32 
-VZ 9.2020 TDI na opravu tří volných bytů, vč. byt. jádra: byt. č. 7, Svornosti 43/2305, 
O.–Zábřeh; byt č. 43, Horymírova 4/2975, O.–Zábřeh; byt č. 19, B. Václavka 19/1017, 
O.-Bělský Les 
-VZ 10.2020 TDI oprava obsazeného bytu č. 79, Břenkova 7/2974, vč. výměny bytového jádra 
-VZ 11.2020 TDI na realizaci akce Hydroizolace MŠ Šponarova 
-VZ 12.2020 TDI Výměna nákladních výtahů v MŠ Výškovická 120a, MŠ Volgogradská 4, 
MŠ P. Lumumby 25 
-VZ 14.2020 TDI Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č. 433/33, Hrabůvka–
rekonstrukce ulice Mjr. Nováka 
-VZ 15.2020 TDI oprava obsazeného bytu číslo 5, B. Četyny 2/930, včetně výměny bytového 
jádra 
-VZ 16.2020 TDI Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č. 433/33, Hrabůvka–
rekonstrukce ulice Mjr. Nováka 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0064/20 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 15.20 „Likvidace 
a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2607/RMOb-JIH/1822/46 

OVZ 

k usnesení č. 2439/RMOb-JIH/1822/41 
  
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 dodávky VZ 15.20 „Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť 
v městském obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 
ALESTRA s.r.o., Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim, IČO: 29196485, za nabídkovou cenu 
1 385 222 Kč bez DPH za dodávku a montáž prvků dětských hřišť, za jednotkovou cenu 
za dopravu 1 Kč bez DPH/1 km 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 1 800 000 Kč bez DPH nebo do uplynutí doby, tj. do 31.12.2020, podle toho, která 
skutečnost nastane dříve 
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2) ukládá 

  
odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 15.20 „Likvidace 
a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 15.05.2020
 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 této veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávky VZ 15.20 „Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském 
obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 17.07.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0030/20 
Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě o spořicím účtu s výpovědí s Komerční 
bankou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 2608/RMOb-JIH/1822/46 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek ke smlouvě o spořicím účtu s výpovědí č. 115-9537460227/0100 mezi 
městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451 a Komerční 
bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054 ve znění 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 

  
k nakládání s prostředky na účtu v rozsahu a způsobem stanoveným Plnou mocí oprávněné 
osoby uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
3) uděluje 

  
souhlas k nakládání s prostředky na účtu v rozsahu a způsobem stanoveným Dispozičním 
právem oprávněné osobě uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.05.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0032/20 
Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2609/RMOb-JIH/1822/46 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
aktualizaci odpisového plánu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 ve znění přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 15.05.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0031/20 
Obnovení pozastavené kontrolní činnosti a změna časového plánu veřejnosprávních 
kontrol na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2610/RMOb-JIH/1822/46 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
obnovení kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru financí a rozpočtu Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih, a to s účinností od 04.05.2020 

  
2) schvaluje 

  
změnu časového plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2020 ve znění přílohy č. 1 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. 
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3) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) a 2) tohoto materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 04.05.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0071/20 
Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu 
na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2611/RMOb-JIH/1822/46 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 659,10 m² v objektu 
č.p. 385, stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p.č.st. 340, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Velfíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih (dále jen „prostor“) 

- prostor v I.NP o výměře 172,29 m², s minimální výší nájemného 1 200 Kč/m²/rok, provozovna 
určena k podávání jídla a pití (pouze studená kuchyně), např. kavárna nebo cukrárna, 

- prostor v I.PP o výměře 26,08 m2, s minimální výší nájemného 600 Kč/m²/rok, s určením účelu 
užívání jako sklad potravin pro provozovnu v I.NP, 

- prostor v II. a III.NP o výměře 369,13 m², s minimální výší nájemného 1 000 Kč/m²/rok, 
s určením účelu užívání jako kancelářské prostory, 

- prostor v I.PP o výměře 91,60 m², s minimální výší nájemného 600 Kč/m²/rok, s určením účelu 
užívání jako skladovací prostory, 

vše na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0026/20 
Porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2612/RMOb-JIH/1822/46 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) ukládá 

  
organizaci Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ 66739331, odvod 
do rozpočtu zřizovatele z důvodu porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých 
finančních prostředků, tj. 143 694,27 Kč, a to ve lhůtě do 30 dnů, dle předloženého  materiálu 

 


