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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 14.05.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2613/RMOb-JIH/1822/47 OFR/RMOb/00

35/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 17/2020 rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2614/RMOb-JIH/1822/47 OFR/RMOb/00

33/20 

Žádost o odškodnění vzniklé újmy na zdraví M. H. 

2615/RMOb-JIH/1822/47 SOC/RMOb/00

18/20 

Rozbory hospodaření příspěvkové organizace 

Centrum sociálních služeb Jih, Odborářská 677/72, 

Ostrava-Hrabůvka 

2616/RMOb-JIH/1822/47 OSK/RMOb/00

88/20 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu 

do fondu investic PO 

2617/RMOb-JIH/1822/47 OSK/RMOb/00

90/20 

Změna platového stupně řediteli Základní školy 

Ostrava-Hrabůvka. Klegova 27, příspěvkové 

organizace 

2618/RMOb-JIH/1822/47 OSK/RMOb/00

77/20 

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Ostrava-Jih 

2619/RMOb-JIH/1822/47 OSK/RMOb/00

92/20 

Připojení škol a školských zařízení na optickou síť 

elektronických komunikací 

2620/RMOb-JIH/1822/47 OSK/RMOb/00

86/20 

Přijetí dotace MSK, uzavření smlouvy 

a předfinancování projektu - Stárnout zdravě 

a aktivně 

2621/RMOb-JIH/1822/47 OSK/RMOb/00

87/20 

Přijetí dotace MSK, uzavření smlouvy 

a předfinancování projektu - Poznávací zájezdy 

pro seniory 2020 

2622/RMOb-JIH/1822/47 OSK/RMOb/00

89/20 

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací, 

které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho 

působnosti ve školství a kultuře. 

2623/RMOb-JIH/1822/47 OSK/RMOb/00

91/20 

Provoz mateřských škol 

2624/RMOb-JIH/1822/47 OSK/RMOb/00

68/20 

Přerušení činnosti školních družin při základních 

školách 

2625/RMOb-JIH/1822/47 OSK/RMOb/00

94/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 

příspěvkových organizací 

2626/RMOb-JIH/1822/47 OHS/RMOb/00

10/20 

Dodatek č. 20/2020 ke Smlouvě č.11/v/011/7/00 

s Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje 

2627/RMOb-JIH/1822/47 OPR/RMOb/00

08/20 

Žádost o prominutí dluhu, žádost o uzavření dohody 

o splátkách dluhu H. K. 

2628/RMOb-JIH/1822/47 OPR/RMOb/00

15/20 

Žádost o splátkový kalendář - M. Z. 
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2629/RMOb-JIH/1822/47 OPR/RMOb/00

17/20 

Hromadný odpis pohledávek 

2630/RMOb-JIH/1822/47 OPVO/RMOb/0

004/20 

Návrh na stanovení termínů zasedání ZMOb 

a schůzí RMOb na 2. pololetí 2020 

2631/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/00

15/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

ul. Husarova 

2632/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

61/20 

Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 

2633/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/00

20/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

ul. Staňkova 

2634/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/00

13/20 

Prodej částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

ul. Koncová 

2635/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

26/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Čujkovova 

2636/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

20/20 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, ul. Proskovická 

2637/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

50/20 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. Krylovova 

2638/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

51/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

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

ul. Petroncova 

2639/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

59/20 

Souhlas se stavebním záměrem, výpůjčka části 

pozemku a zřízení věcného břemene na pozemek 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků 

2640/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

64/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

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

ul. U Výtopny 

2641/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

56/20 

Stanovisko k nabytí a následnému svěření pozemků 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samaritánská 

2642/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

57/20 

Stanovisko k pronájmu nebo prodeji nesvěřených 

pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků 

a svěření pozemků 

2643/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

65/20 

Stanovisko k prodeji části pozemku a stavební záměr 

na části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

ul. Výškovická 

2644/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

47/20 

Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. Pjanovova 

2645/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

52/20 

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Hrabůvka, 

ul. Cholevova 

2646/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

54/20 

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím 

objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 

2647/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

55/20 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími 

garážemi v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh nad Odrou 

2648/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

49/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 

Hrabůvka, ul. Krmelínská 

2649/RMOb-JIH/1822/47 OMJ/RMOb/01

58/20 

Žádost o vydání předchozího souhlasu s prodejem 

části pozemku a stanovisko k prodeji části pozemku 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 
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2650/RMOb-JIH/1822/47 OBH/RMOb/00

88/20 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku 

práva k nájmu bytu 

2651/RMOb-JIH/1822/47 OBH/RMOb/00

89/20 

Podání výpovědi z nájmu bytu 

2652/RMOb-JIH/1822/47 OBH/RMOb/00

92/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

2653/RMOb-JIH/1822/47 OBH/RMOb/00

93/20 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 

2654/RMOb-JIH/1822/47 OBH/RMOb/00

95/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní 

nájemné 

2655/RMOb-JIH/1822/47 OBH/RMOb/00

96/20 

Nájemné za pronájem bytů 

2656/RMOb-JIH/1822/47 ODK/RMOb/00

28/20 

Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 

v souvislosti s opravou chodníků na ul. Josefa 

Kotase v Ostravě - Hrabůvce 

2657/RMOb-JIH/1822/47 ODK/RMOb/00

29/20 

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

v souvislosti s opravou chodníků na ul. Patrice 

Lumumby v Ostravě - Zábřehu 

2658/RMOb-JIH/1822/47 ODK/RMOb/00

27/20 

Majetek nepatrné hodnoty, nemovitá věc v k. ú. 

Doubrava u Orlové, obec Doubrava 

2659/RMOb-JIH/1822/47 ODK/RMOb/00

30/20 

Rozbory hospodaření příspěvkové organizace 

Technické služby Ostrava-Jih 

2660/RMOb-JIH/1822/47 INV/RMOb/002

0/20 

VZ INV 10.20 Rekonstrukce podhledu části fasády 

kina Luna 

2661/RMOb-JIH/1822/47 VSV/RMOb/00

02/20 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí licence 

k pořadům 

2662/RMOb-JIH/1822/47 OVZ/RMOb/00

72/20 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS 

(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 16.18 

„Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-

investorská činnost a stavebně technický dozor 

investora při realizaci stavebních a jiných prací” 

2663/RMOb-JIH/1822/47 OVZ/RMOb/00

73/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 

rozsahu na stavební práce) - VZ 25.20 „Oprava 

hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-

Hrabůvka” 

2664/RMOb-JIH/1822/47 OVZ/RMOb/00

74/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 

rozsahu na stavební práce) - VZ 26.20 „Oprava 

společných prostor v objektu Fr. Formana 251/13, 

Ostrava-Dubina” 

2665/RMOb-JIH/1822/47 OVZ/RMOb/00

76/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 

VZ na služby) - VZ 22.20 Zpracování projektové 

dokumentace „Rekonstrukce tramvajového 

podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“ 

2666/RMOb-JIH/1822/47 OVZ/RMOb/00

77/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 

VZ na služby) - VZ 27.20 Zpracování projektové 

dokumentace „Rekonstrukce areálu – 

SKATEPARK OSTRAVA-VÝŠKOVICE“ 
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2667/RMOb-JIH/1822/47 OVZ/RMOb/00

78/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 

VZ na služby) - VZ 17.20 Zpracování projektové 

dokumentace „Úprava prostoru před kostelem 

v Zábřehu“ 

2668/RMOb-JIH/1822/47 OVZ/RMOb/00

79/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 

zakázka na služby) - VZ 21.20 Zpracování 

projektové dokumentace „Regenerace sídliště 

Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, 

Ostrava-Hrabůvka” 

2669/RMOb-JIH/1822/47 OBH/RMOb/00

99/20 

Stanovení nájemného v bytech zvláštního určení 

a v bytech v bytových domech na ul. Odborářská 

68,70,72,74 a Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce 

2670/RMOb-JIH/1822/47 OVZ/RMOb/00

75/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 

rozsahu na stavební práce) - VZ 29.20 „Výměna 

PVC a vnitřních dveří pavilónu D, v objektu 

Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 2. etapa” 

2671/RMOb-JIH/1822/47 OVZ/RMOb/00

82/20 

Revokace usnesení a změna složení hodnotící 

komise (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 

VZ na stavební práce) – VZ 10.20 „Revitalizace 

rybníků ve Výškovicích” 

2672/RMOb-JIH/1822/47 OVZ/RMOb/00

83/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 

zakázka na stavební práce) - VZ 12.20 „Zateplení 

objektu a oprava zahradních teras při MŠ 

Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 

2673/RMOb-JIH/1822/47 OFR/RMOb/00

38/20 

Informace správce místního poplatku k prominutí 

místního poplatku za užívání veřejného prostranství 

v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 

2674/RMOb-JIH/1822/47 OVZ/RMOb/00

81/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 

rozsahu na stavební práce) - VZ 30.20 

„Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb 

Ostrava-Jih“ 

2675/RMOb-JIH/1822/47 OVZ/RMOb/00

84/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 

na dodávky) - VZ 07.20 „Přírodní zahrada nejen 

pro děti H1 – Participativní rozpočet“ 

2676/RMOb-JIH/1822/47 OVZ/RMOb/00

86/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (otevřené 

řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) 

- VZ 08.20 „Zateplení a stavební úpravy bytového 

domu Čujkovova 29“ 

2677/RMOb-JIH/1822/47 VSV/RMOb/00

03/20 

Smlouva o poskytnutí služeb - zajištění provozu 

infocentra 

2678/RMOb-JIH/1822/47 OVZ/RMOb/00

87/20 

Vyloučení vybraného dodavatele (veřejná zakázka 

malého rozsahu na stavební práce) - VZ 90.19 

„Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-

Dubina“ 

2679/RMOb-JIH/1822/47 OSK/RMOb/01

27/20 

Provoz krizových mateřských škol 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0035/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 17/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2613/RMOb-JIH/1822/47 

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 ORJ 7, § 3421, pol. 5171 o 150 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169 o 170 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 6121, ORG 0400351000000 o 320 tis. Kč 

b) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 3545, pol. 5221 o 10 tis. Kč 
  

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 21.05.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0033/20 
Žádost o odškodnění vzniklé újmy na zdraví M. H. 
  
Usnesení číslo: 2614/RMOb-JIH/1822/47 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nevyhovět žádosti o odškodnění vzniklé újmy na zdraví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení a zaslat žadateli stanovisko k žádosti 

o odškodnění 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 05.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0018/20 
Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih, 
Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2615/RMOb-JIH/1822/47 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 

organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359, která byla 

zřízena statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti 

v oblasti sociální péče, výši zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření a návrh 

na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 

  

  

2) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí výsledky hospodaření a návrh 

na rozdělení dosaženého zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace 

Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 700 

30  Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359, která byla zřízena statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih, k zajištění jeho působnosti v oblasti sociální péče 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0088/20 
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic PO 
  
Usnesení číslo: 2616/RMOb-JIH/1822/47 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s převodem finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic 

Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvkové organizace, se sídlem 

A.Gavlase 12A, 700 300 Ostrava-Dubina, IČ 75029880, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0090/20 
Změna platového stupně řediteli Základní školy Ostrava-Hrabůvka. Klegova 27, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2617/RMOb-JIH/1822/47 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
změnu platového stupně ředitele Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové 

organizace, která je v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dle důvodové zprávy 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0077/20 
Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2618/RMOb-JIH/1822/47 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Ostrava-Jih v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

a v souladu se “Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, 

zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených 

Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih”, dle důvodové zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0092/20 
Připojení škol a školských zařízení na optickou síť elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 2619/RMOb-JIH/1822/47 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  s fyzickým připojením optické infrastruktury společností T-Mobile Czech Republic a.s., 

IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 školských objektů 

nacházejících se na níže uvedených adresách, dle důvodové zprávy 

Aloise Gavlase 182/12a, Ostrava-Dubina 

Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina 

Fr. Formana 268/45, Ostrava-Dubina 

Fr. Formana 269/45a, Ostrava-Dubina 

J. Maluchy 244/13, Ostrava-Dubina 

Mjr. Nováka 1401/30, Ostrava – Hrabůvka 

Krestova 1387/36a, Ostrava-Hrabůvka 

Ignáta Herrmanna 1550/23, Ostrava-Hrabůvka 
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Krestova 1426/38a, Ostrava-Hrabůvka 

Alberta Kučery 1312/31, Ostrava-Hrabůvka 

V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina 

J. Maluchy 267/105, Ostrava-Dubina 
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0086/20 
Přijetí dotace MSK, uzavření smlouvy a předfinancování projektu - Stárnout zdravě 
a aktivně 
  
Usnesení číslo: 2620/RMOb-JIH/1822/47 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z „Programu na podporu 

zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ pro projekt Stárnout zdravě a aktivně 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu 

na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ s poskytovatelem dotace 

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, 

na spolufinancování projektu Stárnout zdravě a aktivně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s předfinancováním projektu Stárnout zdravě a aktivně ve výši 105 tis. Kč z rozpočtu městského 

obvodu dle důvodové zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0087/20 
Přijetí dotace MSK, uzavření smlouvy a předfinancování projektu - Poznávací zájezdy 
pro seniory 2020 
  
Usnesení číslo: 2621/RMOb-JIH/1822/47 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z „Programu na podporu 

zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020” pro projekt Poznávací zájezdy 

pro seniory 
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2) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu 

na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020” s poskytovatelem dotace 

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, 

na spolufinancování projektu Poznávací zájezdy pro seniory 2020 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s předfinancováním projektu Poznávací zájezdy pro seniory 2020 ve výši 125 tis. Kč z rozpočtu 

městského obvodu dle důvodové zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0089/20 
Rozbory hospodaření příspěvkových organizací, které byly zřízeny statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství 
a kultuře. 
  
Usnesení číslo: 2622/RMOb-JIH/1822/47 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
hospodaření za rok 2019 příspěvkových organizací, které byly zřízeny statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře, výši 

zlepšených hospodářských výsledků hospodaření dosažených těmito příspěvkovými 

organizacemi za rok 2019 a návrhy na rozdělení zlepšených výsledků hospodaření dle tabulky 

č. 1 (příloha zápisu z jednání rozborové komise) 

  

2) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí výsledky hospodaření a návrhy 

na rozdělení dosažených zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 

2019, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění 

jeho působnosti ve školství a kultuře dle tabulky č. 1 (příloha zápisu z jednání rozborové komise) 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0091/20 
Provoz mateřských škol 
  
Usnesení číslo: 2623/RMOb-JIH/1822/47 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o otevření mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností 

od 25.05.2020, dle důvodové zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0068/20 
Přerušení činnosti školních družin při základních školách 
  
Usnesení číslo: 2624/RMOb-JIH/1822/47 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přerušením provozu školních družin při základních školách v období července - srpna 2020, 

dle předloženého návrhu 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0094/20 
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 2625/RMOb-JIH/1822/47 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu odpisového plánu na rok 2020 

- Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace, se sídlem 

Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847, dle předložené důvodové zprávy 

- Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, se sídlem Za Školou 

2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 

Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, se sídlem Srbská 450/2, 

700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778, dle předložené důvodové zprávy 
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2) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2020 

- Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace, se sídlem 

Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847, a to snížením plánovaných 

nákladů na odpisy majetku ve výši 12 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, se sídlem Za Školou 

2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855, a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy 

majetku ve výši 6  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 

Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, a to zvýšením plánovaných 

nákladů na odpisy majetku ve výši 5  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, se sídlem Srbská 450/2, 

700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778, a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy 

majetku ve výši 4  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0010/20 
Dodatek č. 20/2020 ke Smlouvě č.11/v/011/7/00 s Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 2626/RMOb-JIH/1822/47 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 20/2020 ke Smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci č.11/v/011/7/00 

s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-

Zábřeh,  IČO: 70884561 

 
  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0008/20 
Žádost o prominutí dluhu, žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu H. K. 
  
Usnesení číslo: 2627/RMOb-JIH/1822/47 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu neprominout dluh ve výši 144 771,75 Kč s příslušenstvím 

XXXXXXXXXXXX, dat.nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX 

  

2) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s uzavřením dohody o splátkách dluhu a doporučit 

Zastupitelstvu statutárního města Ostrava uzavřít dohodu o splátkách dluhu ve výši 

144 771,75 Kč s příslušenstvím s XXXXXXXXXXXXXXXX, dat. nar. 18.11.1975, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 
  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0015/20 
Žádost o splátkový kalendář - M. Z. 
  
Usnesení číslo: 2628/RMOb-JIH/1822/47 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu uzavřít dohodu o splátkách s XXXXXXXXXXXXXX, 

nar. XXXXXXXX, k zaplacení dlužné částky v celkové výši 35 809 Kč s příslušenstvím vzniklé 

z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním  bytu č. XX v domě 

č.p. XXXX č.or. XX na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu a dále z titulu dlužného ujednaného 

nájemného, v tomto znění: 

Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši  35 809 Kč formou pravidelných měsíčních 

splátek ve výši minimálně 1 000 Kč, vždy k 25. dni v měsíci, když první splátka se stanoví 

v měsíci červnu 2020, tak, aby dlužná částka byla dlužníkem uhrazena do ukončení 

insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS XX INS 

XXXXX/2017.  Dostane-li se dlužník do prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné 

splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není povinen dlužníka dále jakýmkoliv 

způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po dlužníku zaplacení celého 

zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi, 

dle důvodové zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0017/20 
Hromadný odpis pohledávek 
  
Usnesení číslo: 2629/RMOb-JIH/1822/47 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 14/45  
  

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu odepsat pohledávky dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 v celkové 

výši 17 391 300,20 Kč, dle důvodové zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0004/20 
Návrh na stanovení termínů zasedání ZMOb a schůzí RMOb na 2. pololetí 2020 
  
Usnesení číslo: 2630/RMOb-JIH/1822/47 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanovuje 

  
termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb s možností změny takto: 

zasedání ZMOb 

10. zasedání 10.09.2020 

11. zasedání 10.12.2020 

schůze RMOb 

52. schůze 16.07.2020 

53. schůze 06.08.2020 

54. schůze 27.08.2020 

55. schůze 17.09.2020 

56. schůze 24.09.2020 

57. schůze 08.10.2020 

58. schůze 15.10.2020 

59. schůze 22.10.2020 

60. schůze 12.11.2020 

61. schůze 19.11.2020 

62. schůze 26.11.2020 

63. schůze 17.12.2020 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0015/20 
Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 2631/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu prodat část pozemku parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň, díl 

a) o výměře 19 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy oddělenou geometrickým plánem č. 1210-

188/2019 a sloučenou do pozemku parc.č. 740/84 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 15/45  
  

za kupní cenu ve výši 5 700,- Kč za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování 

znaleckého posudku ve výši 3 000 Kč, geometrického plánu pro změnu hranic pozemků ve výši 

6 171 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí v zákonné výši 

uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0161/20 
Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 
  
Usnesení číslo: 2632/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek p.p.č. 311/39 zahrada (ZPF) o výměře 16 m2 

v k. ú. Hrabůvka do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

XXXXXXX, za kupní cenu ve výši 10 140 Kč za podmínky, že kupující uhradí náklady 

na zpracování znaleckého posudku ve výši 650 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru 

nemovitostí v zákonné výši 

uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0020/20 
Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 
  
Usnesení číslo: 2633/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu prodat část pozemku parc.č. 740/78 ostatní plocha, jiná plocha, 

díl a) o výměře 78 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy oddělenou geometrickým plánem č. 1217-

542/2019 a sloučenou do pozemku parc.č. 740/60 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

za kupní cenu ve výši 62 400 Kč + zákonná sazba DPH za podmínky, že kupující uhradí náklady 

na zpracování znaleckého posudku ve výši 3 000 Kč + zákonná sazba DPH a správní poplatek 

za vklad práva do katastru nemovitostí v zákonné výši 

uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0013/20 
Prodej částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová 
  
Usnesení číslo: 2634/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu prodat části pozemků parc.č. 317/15 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 26 m2 a parc.č. 317/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

celkové výměře 25 m2  oddělené geometrickým plánem č. 1162-537/2018 a nově označené jako 

pozemek parc.č. 317/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m2, vše v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

XXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 52 020 Kč za podmínky, že kupující uhradí náklady 

na zpracování znaleckého posudku ve výši 3 000 Kč a správní poplatek za vklad práv do katastru 

nemovitostí v zákonné výši 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 

města Ostravy jako vlastníka vodovodního řadu v rozsahu ochranného pásma, a to v rozsahu 

celého pozemku parc.č. 317/20 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy, na dobu 

neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč 

uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 5 

tohoto materiálu 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0126/20 
Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 2635/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.p.č. 3008 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 111 m2 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, společnosti CANIS SAFETY a.s., IČO: 26816121, se 

sídlem Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9 a uzavřít nájemní smlouvu ve znění 

přílohy č. 4 tohoto materiálu 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0120/20 
Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická 
  
Usnesení číslo: 2636/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Rekonstrukce VO oblast Sídliště Proskovická 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava“ spočívajícím v osazení 22 ks silničních a 51 ks 

sadových svítidel do částí pozemků parc.č. 739/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 793/240, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 793/241, ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 793/242, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/244, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 793/245, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/247, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 793/279, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 793/406, ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 793/440, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 793/441, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k. ú.  Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto 

materiálu; souhlas pro stavebníka statutární město Ostrava, IČO: 00845451, se sídlem 

Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, je platný do 31.12.2022, s tím, 

že budou dodrženy podmínky uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0150/20 
Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova 
  
Usnesení číslo: 2637/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY – 

ZAVĚŠENÉ BALKÓNY Krylovova 1704/15, 700 30  Ostrava č. parc. 2051 (bytový dům) 

a 654/33, k. ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v osazení a ukotvení 8 kusů montovaných 

předsazených balkónů o výměře 3,04 m x 1,46 m, které budou situovány do dvou balkónových 

sloupců po čtyřech kusech na stávající fasádu bytového domu č.p. 1704, který je součástí 

pozemku p.č.st. 2051, umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/33, ostatní plocha, zeleň, 

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

který je přílohou č. 1, tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka Bytové družstvo Krylovova 15, 

IČO: 27787907, se sídlem Krylovova 1704/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0151/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Petroncova 
  
Usnesení číslo: 2638/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby 

“Ostrava-Zábřeh 426/27, příp. NNk” v předpokládané délce 3 bm pod povrchem části pozemku 

p.p.č. 426/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu 

dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., 
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IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, je platný 

do 31.12.2022 

  

2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 426/22, 

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

podzemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 3 bm v rámci stavby pod názvem 

“Ostrava-Zábřeh 426/27, příp. NNk”, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 

IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, za úplatu 

ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemního kabelového vedení 

NN 

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

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

NN, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  

3) souhlasí 

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

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

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

služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0159/20 
Souhlas se stavebním záměrem, výpůjčka části pozemku a zřízení věcného břemene 
na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků 
  
Usnesení číslo: 2639/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Novostavba rodinného domu“ na pozemku p.p.č. 833/20 

zahrada v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, v SJM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a umístěním vjezdu a plynovodní přípojky 

na části pozemku p.p.č. 1005/10 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, 

svěřený městskému obvodu Ostrava- Jih, v rozsahu dle snímku, který je součástí přílohy č. 1 

předkládaného materiálu, souhlas pro SJM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX je platný do 31.12.2022 
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2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 1005/10 

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

plynovodní přípojky pod názvem stavby „Novostavba rodinného domu“ ve prospěch oprávněné 

nemovité věci – pozemku p.p.č. 833/20 zahrada v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví SJM 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm plynovodní přípojky 

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

povinnost povinného strpět umístění, užívání a provozování plynovodní přípojky v části 

dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  

3) rozhodla 

  
1. uzavřít se SJM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, ve znění přílohy č. 4 předkládaného materiálu, a to do doby geometrického 

zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 

2. vypůjčit část pozemku p.p.č. 1005/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků, do SJM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem umístění a užívání vjezdu, na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a  uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 5 

předkládaného materiálu 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0164/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 2640/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh 3581, NNk“ spočívajícím v umístění zemního 

kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v předpokládané délce cca 96 bm 

pod povrchem části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je součástí 

přílohy č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se 

sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 je platný do 31.12.2022 
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2) rozhodla 

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

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

kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně pod názvem stavby „Ostrava-Zábřeh 

3581, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý 

i započatý bm zemního kabelového vedení NNk a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH 

za umístění 1 ks přípojkové skříně 

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

povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NNk 

včetně 1 ks přípojkové skříně v části dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném 

geometrickým plánem 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít s ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 40502,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

– služebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu, do doby geometrického zaměření, nejdéle 

však do 31.12.2022 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0156/20 
Stanovisko k nabytí a následnému svěření pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Samaritánská 
  
Usnesení číslo: 2641/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k nabytí pozemků do vlastnictví statutárního města Ostravy a k jejich 

následnému svěření městskému obvodu Ostrava-Jih: 

- p.p.č. 331/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 491 m2 

- p.p.č. 331/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 448 m2 

- p.p.č. 331/23 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5 001 m2 

- p.p.č. 331/25 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 6 484 m2, 

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samaritánská, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0157/20 
Stanovisko k pronájmu nebo prodeji nesvěřených pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. U Hrůbků a svěření pozemků 
  
Usnesení číslo: 2642/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k pronájmu nebo prodeji pozemků p.č.st. 4556 zastavěná a nádvoří 

o výměře 66 m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če a p.p.č. 9/6 ostatní plocha, jiná plocha 

o výměře 318 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků, vše ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

2) žádá 

  
o svěření pozemků p.č.st. 4556 zastavěná a nádvoří o výměře 66 m2, jehož součástí je jiná stavba 

bez čp/če a p.p.č. 9/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 318 m2 včetně všech jejich součástí 

a příslušenství v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků, vše ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0165/20 
Stanovisko k prodeji části pozemku a stavební záměr na části pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 2643/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města 

prodat část pozemku parc. č. 740/49 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, ul. Výškovická o předpokládané výměře 1 279 m2 v rozsahu dle snímku, který je 

součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu, za účelem vybudování veřejného parkoviště 

o kapacitě 48 parkovacích stání pro zajištění dostatečného počtu parkovacích stání pro zákazníky 

prodejny HRUŠKA a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města 

neprodat předmětnou část pozemku 

  

2) nesouhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Úprava vstupu z ul. Výškovická prodejny Hruška s.r.o.“ 

spočívajícím v umístění nového předloženého vstupu do prodejny HRUŠKA a 23 nových 

parkovacích stání  vč. zpevněných ploch, umísťovaném na části pozemku parc. č. 740/4 ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 1 180 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, v rozsahu 

dle snímku, který je součástí přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0147/20 
Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pjanovova 
  
Usnesení číslo: 2644/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/6 ostatní plocha, zeleň o výměrách 16,1 m2, 

16,3 m2 a 16 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pjanovova, za účelem umístění a užívání 

tří šikmých parkovacích stání, na dobu určitou 5 let, s tím, že po uplynutí se změní doba 

pronájmu na neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za těchto podmínek: 

- nájemci zajistí na své náklady geometrické zaměření parkovacích stání a po jejich kolaudaci 

stavbu parkovacích stání bezúplatně převedou do vlastnictví statutárního města Ostravy, 

městskému obvodu Ostrava-Jih 

- plocha pozemku mezi parkovacími stáními č. 3. a č. 2. bude zatravněna 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0152/20 
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 
  
Usnesení číslo: 2645/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat pozemky p.č.st. 1784/1, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 248 m2, a p.č.st. 1784/2, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 21 m2, v k. ú. Hrabůvka, ulice Cholevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady 

města Ostravy 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0154/20 
Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2646/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout parkovací stání č. 29 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, 

stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 162 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. 

Bohumíra Četyny za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového 

vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně 
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DPH měsíčně  

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0155/20 
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2647/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

výpovědní dobou: 

1. pozemek p.č.st. 724/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 

Edisonova 

2. pozemek p.č.st. 1990/26, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

lokalita Kpt. Vajdy 

3. pozemek p.č.st. 1994/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

lokalita Kpt. Vajdy 

4. část pozemku p.č.st. 2086/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23,33 m² (celková výměra 

210 m²), odpovídající výši 1/5 spoluvlastnického podílu o velikosti 10680/19230 příslušejícího 

k jednotce 8888/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Gerasimovova 

5. část pozemku p.č.st. 2962/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,35 m2 (celková výměra 

228 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/37898 příslušejícího 

k jednotce 15/470 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

6. část pozemku p.č.st. 2975/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,89 m2 (celková výměra 

163 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/25618 příslušejícího 

k jednotce 7777/163 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

7. polovina pozemku p.č.st. 2970/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,5 m2 (celková výměra 

19 m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

8. pozemek p.č.st. 4720, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

lokalita Starobělská 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0149/20 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Krmelínská 
  
Usnesení číslo: 2648/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku p.č.st. 75 zastavěná plocha a nádvoří, 

zbořeniště v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování 

podzemní kabelové přípojky NN v rozsahu dle geometrického plánu č. 1542-474/2018, na dobu 

neurčitou za úplatu ve výši 1 500 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/0158/20 
Žádost o vydání předchozího souhlasu s prodejem části pozemku a stanovisko 
k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 
  
Usnesení číslo: 2649/RMOb-JIH/1822/47 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) žádá 

  
v souladu s čl. 7. odst. (3) písm. a) bodem 3. obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy 

č. 14/2013, Statut města Ostravy, o vydání předchozího souhlasu rady města k prodeji části 

pozemku p.p.č. 1060/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o předpokládané výměře 52 m² v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu daném zákresem, který 

je součástí přílohy č. 1  tohoto materiálu 

  

2) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o záměru prodat část pozemku p.p.č. 

1060/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o předpokládané výměře 52 m² v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu daném zákresem, který je součástí 

přílohy č. 1  tohoto materiálu, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy   

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0088/20 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 2650/RMOb-JIH/1822/47 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby, 

č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. XXXXXXXXXX - zastavěná plocha a nádvoří 

v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana XXXX, obec Ostrava, 

s XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, Františka Formana XXXX, Ostrava-Dubina, 

dle důvodové zprávy 

  

2) trvá 

  
na vyklizení bytu 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0089/20 
Podání výpovědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 2651/RMOb-JIH/1822/47 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1,2 občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0092/20 
Poskytnutí slevy ze základního nájemného 
  
Usnesení číslo: 2652/RMOb-JIH/1822/47 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí slevy ve výši 100 % základního nájemného nájemcům bytových jednotek 

v bytovém domě č. p. XXXX na ul. Volgogradská č. or. XXX, který je součástí pozemku 

parc. č. st. XXXX, k. ú. Zábřeh nad Odrou za dobu neužívání bytových jednotek od 

15.03.2020 do 20.04.2020 z důvodu provádění prací při výměně umakartových bytových 

jader v bytových jednotkách uvedených v Příloze č. 1 předloženého materiálu, v celkové 

výši 28 825 Kč, dle důvodové zprávy   
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0093/20 
Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 2653/RMOb-JIH/1822/47 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zaslání výzvy nájemci bytu č. 5 nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXX, 

která stojí na pozemku parcelní č. st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 

Hrabůvka, adresní místo Jubilejní XXXX, obec Ostrava podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, XXXXXXXXXXXX, 

nar. XXXXXXXX, bytem Jubilejní XXXXXX, Ostrava-XXXXXX, dle důvodové zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0095/20 
Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné 
  
Usnesení číslo: 2654/RMOb-JIH/1822/47 

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. Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, 0+1, standard, č. b. 77 - XXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, 0+1, standard, č. b. 19 - XXXXXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3. Zlepšovatelů  560/22, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 6 - XXXXXXXXXXX,  nar. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4. Vlasty Vlasákové 962/15, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 19 - XXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5. Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 11 - XXXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

6. Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 70 - XXXXXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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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/0096/20 
Nájemné za pronájem bytů 
  
Usnesení číslo: 2655/RMOb-JIH/1822/47 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
s účinností od 01.07.2020 u pronájmů bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 

městskému obvodu Ostrava-Jih nezvýšit nájemné dle sjednaného smluvního ujednání 

obsaženého v uzavřených smlouvách o nájmu bytů formou tzv. doložky o zvyšování nájemného, 

dle důvodové zprávy    

  
 

  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0028/20 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo v souvislosti s opravou chodníků 
na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2656/RMOb-JIH/1822/47 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0703/2019/ODK na realizaci VZ 45.19 

Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce, se společností STAVIA - silniční 

stavby, a.s., IČO 25864092, se sídlem Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, z důvodu 

vzniku víceprací a méněprací. V důsledku těchto změn se cena 12 824 509,95 Kč bez DPH 

sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 snižuje o částku 75 277,41 Kč 

bez DPH na celkovou částku 12 749 232,54 Kč bez DPH, dle předloženého materiálu a jeho 

přílohy 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0029/20 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti s opravou chodníků 
na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 2657/RMOb-JIH/1822/47 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0739/2019/ODK na realizaci VZ 67.19 

Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu, se společností STRABAG, a.s., 
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IČO 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, z důvodu vzniku víceprací 

a méněprací. V důsledku těchto změn se cena 9 645 176,06 Kč bez DPH sjednaná ve smlouvě 

o dílo snižuje o částku 646 622,08 Kč bez DPH na celkovou částku 8 998 553,98 Kč bez DPH, 

dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0027/20 
Majetek nepatrné hodnoty, nemovitá věc v k. ú. Doubrava u Orlové, obec Doubrava 
  
Usnesení číslo: 2658/RMOb-JIH/1822/47 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
nenabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstavitelce XXXXX, nar. XXXXXXXX, posld. bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zemřelé dne XXXXXXX, místo úmrtí XXXX-

XXXXXXXXXXXX, jejíž pohřbení zajišťoval městský obvod Ostrava-Jih, a to podíl v rozsahu 

9/16 na nemovité věci nacházející se v k. ú. Doubrava u  Orlové, obci Doubrava, zapsané 

u Katastrálního pracoviště Karviné na LV č. 710, jako pozemek p. č. 494 orná půda, o výměře 

2958 m2 dle předloženého materiálu a jeho příloh 

  

2) nesouhlasí 

  
svěřit nemovitou věc specifikovanou v bodu 1) do správy městského obvodu Ostrava-Jih 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0030/20 
Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2659/RMOb-JIH/1822/47 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
hospodaření a návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace 

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

Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, která byla zřízena statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti v oblasti technických služeb, 

dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí výsledek hospodaření a návrh 

na rozdělení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Technické 

služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 

700 30 Ostrava-Zábřeh, která byla zřízena statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti v oblasti technických služeb, dle předloženého materiálu 
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a jeho přílohy 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0020/20 
VZ INV 10.20 Rekonstrukce podhledu části fasády kina Luna 
  
Usnesení číslo: 2660/RMOb-JIH/1822/47 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. 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, části II. oddílu B těchto zásad a zadat veřejnou zakázku na Rekonstrukci podhledu části 

fasády kina Luna společnosti STAVOP Pastorek s.r.o., IČO 04102151, dle důvodové zprávy, 

předloženého materiálu a jeho příloh 

2. o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby pod názvem “Rekonstrukce podhledu části 

fasády kina Luna” se společností STAVOP Pastorek s.r.o., IČO 04102151, se sídlem 

Frýdecká 59/251, 718 00 Ostrava, dle   předloženého materiálu a jeho příloh 

  

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením této smlouvy o dílo 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru investičního 
 

  

(zn. předkl.) 
VSV/RMOb/0002/20 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí licence k pořadům 
  
Usnesení číslo: 2661/RMOb-JIH/1822/47 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

1) rozhodla 

  
uzavřít se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, se sídlem 

Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

licence k pořadům, ve znění přílohy č. 1 předkládaného materiálu. 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0072/20 
Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní veřejná zakázka 
na služby) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost 
a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 2662/RMOb-JIH/1822/47 

OVZ 

k usnesení č. 2437/RMOb-JIH/1822/41 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 

důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a s čl. VIII. odst. 2. v Části I Zásad pro zadávání veřejných zakázek 

Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 

organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí žádostí o účast v zavedeném 

dynamickém nákupním systému na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 16.18 

„Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor 

investora při realizaci stavebních a jiných prací” dodavatele: 

- JACKO, p&v s.r.o., Jasmínová 427/8, Jaktař, 746 01 Opava, IČO: 27800440 (žádost o účast 

č. 23) 

z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  

2) bere na vědomí 

  
na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 

důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a s čl. VIII. odst. 2. v Části I Zásad pro zadávání veřejných zakázek 

Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 

organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o zařazení níže uvedených dodavatelů 

do zavedeného dynamického nákupního systému na nadlimitní veřejnou zakázku na služby 

VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický 

dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací”, a to: 

- Arnet On Line, s.r.o., Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26825767 

(žádost o účast č. 22) 

- JACKO, p&v s.r.o., Jasmínová 427/8, Jaktař, 746 01 Opava, IČO: 27800440 (žádost o účast 

č. 24) 

 
 

  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 31/45  
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0073/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 25.20 
„Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 2663/RMOb-JIH/1822/47 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 25.20 

„Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, 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. 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 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ 25.20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka” a předložit 

zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 17.07.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0074/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 26.20 
„Oprava společných prostor v objektu Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina” 
  
Usnesení číslo: 2664/RMOb-JIH/1822/47 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 26.20 

„Oprava společných prostor v objektu Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina” 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 
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- 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 26.20 „Oprava společných prostor v objektu Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina” 

a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 17.07.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0076/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 22.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2665/RMOb-JIH/1822/47 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 22.20 Zpracování 

projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava-

Jih“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 

města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 

ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

- členové: 

1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 

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

4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
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- náhradníci členů: 

1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 

2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 

3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 

5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 

na služby VZ 22.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 

u této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.08.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0077/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 27.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce areálu – SKATEPARK OSTRAVA-
VÝŠKOVICE“ 
  
Usnesení číslo: 2666/RMOb-JIH/1822/47 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 27.20 Zpracování 

projektové dokumentace „Rekonstrukce areálu – SKATEPARK OSTRAVA-VÝŠKOVICE“ 

dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 

města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 

ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

- členové: 

1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 

2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 

3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

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

5. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 35/45  
  

- náhradníci členů: 

1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 

2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

5. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 

na služby VZ 27.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 

u této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.08.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0078/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 17.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava prostoru před kostelem v Zábřehu“ 
  
Usnesení číslo: 2667/RMOb-JIH/1822/47 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 17.20 Zpracování 

projektové dokumentace „Úprava prostoru před kostelem v Zábřehu“ dle § 26 v návaznosti 

na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 

uvedeným v předloženém materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

- členové: 

1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 

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

4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
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- náhradníci členů: 

1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 

2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 

3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 

5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 

na služby VZ 17.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 

u této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.08.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0079/20 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 21.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor 
před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 2668/RMOb-JIH/1822/47 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 21.20 Zpracování projektové dokumentace 

„Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka” 

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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 

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

4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
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- náhradníci členů 

1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 

2. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 

3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 

4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 

na služby VZ 21.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 

u této nadlimitní veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.09.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0099/20 
Stanovení nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech v bytových domech 
na ul. Odborářská 68,70,72,74 a Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2669/RMOb-JIH/1822/47 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
s účinností od 01.07.2020 u pronájmů bytů zvláštního určení (v domech s pečovatelskou službou 

a v bezbariérových bytech) a v domech na ul. Odborářská 68,70,72,74 a Horní 29 v Ostravě-

Hrabůvce ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih: 

1. o sazbě měsíčního nájemného za 1 m2 započtené podlahové plochy bytu ve výši 60 Kč/m2 + 

nájemné za zařizovací předměty bytu, dle důvodové zprávy 

2. o změně uplatňované doložky o jednostranném zvýšení nájemného ve vzorové smlouvě 

o nájmu bytu VZOR NS 01 ve znění: 

“Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn nájemné jednostranně zvýšit s účinností 

od 1. července každého kalendářního roku, a to formou jednostranného písemného oznámení 

pronajímatele doručeného nájemci nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku. 

Pronajímatel je takto oprávněn nájemné jednostranně zvýšit nejvíce o roční míru inflace 

vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za uplynulý rok, vykázaným 

Českým statistickým úřadem, navýšenou nejvýše o 5 procentních bodů”, dle důvodové zprávy 

 
  
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 38/45  
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0075/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 29.20 
„Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, v objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-
Hrabůvka – 2. etapa” 
  
Usnesení číslo: 2670/RMOb-JIH/1822/47 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 29.20 

„Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, v objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka 

– 2. etapa” 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. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 

1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

2. Marie Holková, odbor 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. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 

1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ 29.20 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/0082/20 
Revokace usnesení a změna složení hodnotící komise (zjednodušené podlimitní řízení, 
podlimitní VZ na stavební práce) – VZ 10.20 „Revitalizace rybníků ve Výškovicích” 
  
Usnesení číslo: 2671/RMOb-JIH/1822/47 

OVZ 

k usnesení č. 2592/RMOb-JIH/1822/46 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
usnesení č. 2592/RMOb-JIH/1822/46 ze dne 30.04.2020 v rozsahu odstavce 2) 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

- členové: 

1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 

2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního   

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

4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

5. Bc. Pavlína Nováčková, členka ZMOb a členka kontrolního výboru ZMOb 

- náhradníci členů: 

1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 

2. Ing. Alena Nogová, vedoucí odboru investičního 

3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 

5. Ing. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční 

  

 

 

 

 
 

  

(zn. předkl.) 
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OVZ/RMOb/0083/20 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 12.20 
„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 
  
Usnesení číslo: 2672/RMOb-JIH/1822/47 

OVZ 

k usnesení č. 2480/RMOb-JIH/1822/42 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změn zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné 

zakázce na stavební práce VZ 12.20 „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ 

Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ dle přilohy 

  

2) bere na vědomí 

  
prodloužení lhůt dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0038/20 
Informace správce místního poplatku k prominutí místního poplatku za užívání 
veřejného prostranství v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 
  
Usnesení číslo: 2673/RMOb-JIH/1822/47 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
informace odboru financí a rozpočtu k prominutí místního poplatku za užívání veřejného 

prostranství z důvodu mimořádné události uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0081/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 30.20 
„Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2674/RMOb-JIH/1822/47 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 30.20 

„Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih” dle ust. § 27 v návaznosti 

na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, 

dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 
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2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami 

- členové: 

1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 

1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

2. Marie Holková, odbor 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. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 

1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ 30.20 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/0084/20 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 07.20 „Přírodní 
zahrada nejen pro děti H1 – Participativní rozpočet“ 
  
Usnesení číslo: 2675/RMOb-JIH/1822/47 

OVZ 

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

  
na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu k veřejné 

zakázce malého rozsahu na dodávky VZ 07.20 „Přírodní zahrada nejen pro děti H1 – 

Participativní rozpočet” o vyloučení účastníka SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., se 

sídlem Třinec - Dolní Lištná 10, PSČ 73961, IČO: 27762688, z důvodů uvedených v důvodové 

zprávě 

  

2) rozhodla 

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

zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 

rozsahu na dodávky VZ 07.20 „Přírodní zahrada nejen pro děti H1 – Participativní rozpočet” 

a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem EMPAS GROUP s.r.o., se sídlem 

Na Drahách 1329/30, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 08927103, za nabídkovou cenu 

1 242 797 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 45 kalendářních dnů od zahájení díla 

  

3) ukládá 

  
odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 

k VZ 07.20 „Přírodní zahrada nejen pro děti H1 – Participativní rozpočet” 

  

 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 01.06.2020 

 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 

4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 

a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na dodávky 07.20 „Přírodní zahrada 

nejen pro děti H1 – Participativní rozpočet” 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 15.06.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0086/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (otevřené řízení, podlimitní veřejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 08.20 „Zateplení a stavební úpravy bytového domu 
Čujkovova 29“ 
  
Usnesení číslo: 2676/RMOb-JIH/1822/47 

OVZ 

k usnesení č. 2302/RMOb-JIH/1822/39 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu 

o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

VZ 08.20 „Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29“ a o uzavření smlouvy 

o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem MORYS s.r.o., 

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771, za nabídkovou cenu 42 555 623,39 Kč 

bez DPH a lhůtou realizace 270 kalendářních dnů 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 08.20 „Zateplení a stavební úpravy bytového 

domu Čujkovova 29“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 10.06.2020 

 vedoucí odboru investičního 

 

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 

starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce VZ 08.20 „Zateplení a stavební úpravy bytového domu 

Čujkovova 29“ 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.06.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
VSV/RMOb/0003/20 
Smlouva o poskytnutí služeb - zajištění provozu infocentra 
  
Usnesení číslo: 2677/RMOb-JIH/1822/47 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít se společností IČO: 26879280, Černá louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 

Ostrava, Smlouvu o poskytnutí služeb - zajištění provozu Infocentra, ve znění přílohy č. 1 

předkládaného materiálu 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0087/20 
Vyloučení vybraného dodavatele (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 
VZ 90.19 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 
  
Usnesení číslo: 2678/RMOb-JIH/1822/47 

OVZ 

k usnesení č. 2443/RMOb-JIH/1822/41 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o vyloučení vybraného dodavatele BASTA stavební práce s.r.o., sídlem Hasičská 551/52, 700 30 

Ostrava-Hrabůvka, IČO: 03748901, u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

VZ 90.19 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ z důvodu neposkytnutí 

součinnosti před podpisem smlouvy o dílo 

  

2) bere na vědomí 

  
odeslání výzvy k předložení dokladů před podpisem smlouvy o dílo účastníku zadávacího řízení 

umístěného jako druhý v pořadí  LMA  s.r.o., Oderská 13, 742 36 Jakubčovice nad Odrou, 

IČO: 60321890, u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 90.19 „Oprava 

nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ v souladu s usnesením č. 2443/RMOb-

JIH/1822/41 ze dne 19.03.2020 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony u této veřejné zakázky malého 

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

vyplývající z usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 12.06.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0127/20 
Provoz krizových mateřských škol 
  
Usnesení číslo: 2679/RMOb-JIH/1822/47 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zajištění otevření a chodu   Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové 

organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, v období 

od 18.05.2020 do 22.05.2020, a to výhradně pro péči  o děti  zaměstnanců vybraných profesí, 

bez ohledu, zda jsou tyto děti dětmi určené MŠ,  zejména zaměstnanců bezpečnostních sborů, 

obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci 

ozbrojených sil anebo pedagogických a  nepedagogických pracovníků výše 
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uvedených  mateřských škol, a v dalších mimořádných případech, které se budou posuzovat 

individuálně, dle důvodové zprávy 

  
 

 


