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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 21.05.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2680/RMOb-JIH/1822/48 OFR/RMOb/00
36/20 

Zpráva o hospodaření městského obvodu 
Ostrava-Jih za období leden-březen 2020 

2681/RMOb-JIH/1822/48 OFR/RMOb/00
37/20 

Návrh závěrečného účtu městského obvodu 
Ostrava-Jih za rok 2019 

2682/RMOb-JIH/1822/48 OFR/RMOb/00
39/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 18/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2683/RMOb-JIH/1822/48 OFR/RMOb/00
40/20 

Návrh na schválení účetní závěrky městského 
obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 

2684/RMOb-JIH/1822/48 ODK/RMOb/00
31/20 

Účetní závěrka za rok 2019 příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih 

2685/RMOb-JIH/1822/48 ODK/RMOb/00
32/20 

Předání majetku k hospodaření příspěvkové 
organizaci Technické služby Ostrava-Jih 

2686/RMOb-JIH/1822/48 ODK/RMOb/00
33/20 

Předání majetku k hospodaření příspěvkové 
organizaci Technické služby Ostrava-Jih 

2687/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/00
92/20 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou a záměr 
na pronájem parkovacího stání v k. ú. Dubina 
u Ostravy 

2688/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/01
68/20 

Prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

2689/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/01
69/20 

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

2690/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/01
70/20 

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

2691/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/01
71/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka 

2692/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/01
73/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Horní, U Nové školy a Jubilejní 

2693/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/01
74/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Výškovice, ul. Proskovická x Smrčková 

2694/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/01
75/20 

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

2695/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/01
76/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka 

2696/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/01
78/20 

Prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 

2697/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/01
79/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. U Výtopny 

2698/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/01
80/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na části pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ulice Zimmlerova 
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2699/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/01

81/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy 
a Hrabůvka 

2700/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/01
83/20 

Záměr na změnu nájemní smlouvy v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Horní 

2701/RMOb-JIH/1822/48 OMJ/RMOb/01
86/20 

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku 
příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem 
je statutární město Ostrava, městský obvod 
Ostrava-Jih 

2702/RMOb-JIH/1822/48 SOC/RMOb/00
19/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Centrum sociálních 
služeb Jih, příspěvková organizace 

2703/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/00
97/20 

Bezpečnost a kriminalita v městském obvodu 
Ostrava-Jih za rok 2019 

2704/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/00
98/20 

Program na poskytování peněžních prostředků 
z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského 
obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

2705/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/00
99/20 

Žádost o prominutí termínové podmínky vyúčtování 
dotace za rok 2019 pro Futsal club Ostrava, z.s. 

2706/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
00/20 

Odvod finančních prostředků z fondů investic 
příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele 

2707/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/00
96/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Kulturního zařízení 
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

2708/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
01/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvkové organizace 

2709/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
02/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové 
organizace 

2710/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
03/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizace 

2711/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
04/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
a mateřské školy Emilie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové 
organizace 

2712/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
05/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizace 

2713/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
06/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvkové organizace 

2714/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
07/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
Ostrava-Dubina, F. Formana 45, příspěvkové 
organizace 

2715/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
08/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 
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2716/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
09/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvkové organizace 

2717/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
10/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, 
příspěvkové organizace 

2718/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
11/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace 

2719/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
13/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové 
organizace 

2720/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
14/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, 
příspěvkové organizace 

2721/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
16/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové 
organizace 

2722/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
17/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvkové organizace 

2723/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
18/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace 

2724/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
19/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace 

2725/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
20/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy 
Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové 
organizace 

2726/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
21/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 
organizace 

2727/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
22/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy 
Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvkové 
organizace 

2728/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
23/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové 
organizace 

2729/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
24/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové 
organizace 

2730/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
25/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizace 

2731/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
26/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy 
Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové 
organizace 



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 5/45 
  

2732/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
12/20 

Odebrání osobního příplatku ředitelce Základní 
školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace 

2733/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
15/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvkové organizace 

2734/RMOb-JIH/1822/48 OBH/RMOb/00
49/20 

Umístění telekomunikačního zařízení a kamery na 
střechu bytového domu V. Košaře 122/1, 
Ostrava-Dubina 

2735/RMOb-JIH/1822/48 OBH/RMOb/00
97/20 

Vybudování vnitřních rozvodů optické 
infrastruktury elektronických komunikací 
v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih 

2736/RMOb-JIH/1822/48 OBH/RMOb/00
98/20 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného 
chování 

2737/RMOb-JIH/1822/48 OBH/RMOb/01
02/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovité 
věci bytového domu Výškovická 446/151, 
Ostrava-Výškovice 

2738/RMOb-JIH/1822/48 OBH/RMOb/01
04/20 

Pronájem části střechy bytového domu Horymírova 
2975/4, Ostrava-Zábřeh 

2739/RMOb-JIH/1822/48 OHS/RMOb/00
11/20 

Svěření drobného hmotného movitého majetku 
k hospodaření 

2740/RMOb-JIH/1822/48 OHS/RMOb/00
12/20 

Svěření drobného hmotného movitého majetku 
k hospodaření 

2741/RMOb-JIH/1822/48 OSR/RMOb/00
06/20 

Podání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu pro projekt 
“Zateplení a stavební úpravy bytového domu 
Čujkovova 29” 

2742/RMOb-JIH/1822/48 OBH/RMOb/00
59/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

2743/RMOb-JIH/1822/48 OVZ/RMOb/00
85/20 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce) - VZ 23.20 
„Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, 
Ostrava - Hrabůvka” 

2744/RMOb-JIH/1822/48 OVZ/RMOb/00
88/20 

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

2745/RMOb-JIH/1822/48 OFR/RMOb/00
41/20 

Oznámení o změně úrokové sazby 

2746/RMOb-JIH/1822/48 OSK/RMOb/01
28/20 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole 
Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizaci 

2747/RMOb-JIH/1822/48 OBH/RMOb/01
06/20 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě nájemce 
v objektu č.p. 1115 v Ostravě-Hrabůvce 

2748/RMOb-JIH/1822/48 OFR/RMOb/00
43/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 19/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
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2749/RMOb-JIH/1822/48 INV/RMOb/002

2/20 
Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, 
Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben, dodatek 
č. 2 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název 

 OVZ/RMOb/00
89/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 24.20 „Regenerace 
sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce 
ul. Dr. Lukášové” 

 VSV/RMOb/00
04/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S/0116/2020/VSV 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0036/20 
Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden-březen 2020 
  
Usnesení číslo: 2680/RMOb-JIH/1822/48 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - březen 2020 

  
2) bere na vědomí 

  
rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2020 
do 31.03.2020, uvedená v tabulce č. 5 Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí 

a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - březen 2020 

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2020 
do 31.03.2020 

  
4) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit Zprávu o hospodaření městského obvodu 
Ostrava-Jih za období leden - březen 2020 Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 11.06.2020
 místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0037/20 
Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 2681/RMOb-JIH/1822/48 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu 

a) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih 
za rok 2019 dle upravené přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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b) souhlasit s celoročním hospodařením městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 bez výhrad 

c) schválit závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh závěrečného účtu městského obvodu 
Ostrava-Jih za rok 2019 zastupitelstvu městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 11.06.2020
 místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0039/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 18/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2682/RMOb-JIH/1822/48 

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 kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400262000000 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 5137, ORG 0400262000000 o 20 tis. Kč 

b) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400262000000 o 75 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 6121, ORG 0400263000000 o 44 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400051000000 o 9 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400284000000 o 22 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 326 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 5169 o 326 tis. Kč  

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 28.05.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0040/20 
Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 2683/RMOb-JIH/1822/48 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu 

schválit účetní závěrku městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu a převedení hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 11 342 255,97 Kč na účet 
432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 

  
2) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu 
městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 11.06.2020
 místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0031/20 
Účetní závěrka za rok 2019 příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2684/RMOb-JIH/1822/48 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, 
IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle předloženého 
materiálu a jeho příloh 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30  Ostrava-Zábřeh, 
ve výši 9 463,11 Kč, a to jeho převodem do rezervního fondu organizace 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostu Bc. Zdeňka Hűbnera, MBA k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019, dle přílohy předloženého materiálu 
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 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0032/20 
Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2685/RMOb-JIH/1822/48 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o předání nástaveb Aplikátor horké vody BioMant Compakt, Odmetací válcový kartáč 0RS-120, 
Mulčovač stranový TCL 120 s kladivy TIERRE a Agresivní odplevelovací kartáč 0WKT-7-001 
pro pracovní stroje k hospodaření Technickým službám Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci, 
IČO 66739331, dle předloženého materiálu 

 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0033/20 
Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2686/RMOb-JIH/1822/48 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o předání přípojného vozidla VEZEKO s RZ 1TT7405 a přípojného vozidla s nevýkyvnou ojí 
s RZ 1TT7406 k hospodaření Technickým službám Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci, 
IČO 66739331, dle předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0092/20 
Ukončení nájemní smlouvy dohodou a záměr na pronájem parkovacího stání 
v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2687/RMOb-JIH/1822/48 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
ukončit Smlouvu č. 2/r/031/206/98 o nájmu nebytového prostoru - kryté stání ze dne 16.02.1998 
ve znění dodatků, uzavřenou s XXXXXX XXXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXXX 
XXXXX, Ostrava-XXXX na pronájem parkovacího stání č. 07 v parkovacím objektu PO 33 
na ul. Vlasty Vlasákové, umístěném v podzemním podlaží stavby bez čp/če, obč.vyb., která 
je součástí pozemku parc.č. 121/9, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dubina u Ostravy, 
dohodou ke dni 30.06.2020 a uzavřít dohodu o ukončení nájmu ve znění vzorové dohody 
schválené radou městského obvodu dne 28.01.2016, usnesením č. 2045/53 

  
2) rozhodla 

  
o záměru pronajmout parkovací stání č. 34 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, 
stavby bez čp/če, obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k. ú. Dubina u Ostravy, 
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ul. Vlasty Vlasákové za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového 
vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně 
DPH měsíčně 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0168/20 
Prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 2688/RMOb-JIH/1822/48 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemky v k. ú. Hrabůvka: 

1. p.p.č. 215/35, zahrada (ZPF), o výměře 16 m2, do vlastnictví XXXX XXXX, bytem 
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX  Ostrava, za kupní cenu ve výši 10 560 Kč 
za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů na zpracování znaleckého posudku 
ve výši 533 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí v zákonné výši 
 
2. p.p.č. 213/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 27 m2, do společného jmění manželů 
Ing. XXX XXXX a Ing. XXXX XXXXXX, Ph.D., oba bytem XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX  Ostrava, za kupní cenu ve výši 17 820 Kč za podmínky, že kupující uhradí 
poměrnou část nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 534 Kč a správní 
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí v zákonné výši 
 
3. p.p.č. 211/33, zahrada (ZPF), o výměře 5 m2, do podílového spoluvlastnictví, a to podíl 
o velikost ½ do společného jmění manželů Ing. XXXXX XXXX a Ing. XXXXXX XXXX, 
podíl o velikosti ¼  Mgr. XXXXX XXXXX, podíl o velikosti ¼ Ing. XXX XXXX, všichni 
bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX  Ostrava, za kupní cenu ve výši 3 300 Kč 
za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů na zpracování znaleckého posudku 
ve výši 533 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí v zákonné výši 

a uzavřít kupní smlouvy ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0169/20 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská 
  
Usnesení číslo: 2689/RMOb-JIH/1822/48 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
 a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku p.p.č. 1079/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, užívání  
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a provozování veřejné sítě elektronických komunikací, v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3585-252/2019, na dobu neurčitou za náhradu ve výši 1 920 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00  Praha, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 
tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0170/20 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Sologubova 
  
Usnesení číslo: 2690/RMOb-JIH/1822/48 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 25 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, za účelem 
umístění a provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní 
dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0171/20 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2691/RMOb-JIH/1822/48 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků p.p.č. 451/4, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 456/6, ostatní plocha, zeleň, a p.p.č. 462/1, ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, užívání a provozování veřejné sítě 
elektronických komunikací, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1546-296/2019, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 45 800 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00  Praha, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0173/20 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní, U Nové školy 
a Jubilejní 
  

OMJ 
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Usnesení číslo: 2692/RMOb-JIH/1822/48 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno – služebnost k pozemkům p.p.č. 225/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 225/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/5, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 225/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/13, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 226/11, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 234/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 241/36, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/9, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 243/10, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/13, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 243/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/15, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 243/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/17, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 243/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/19, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 243/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/21, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 243/23, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/25, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 245/9, ostatní 
plocha, zeleň, p.p.č. 245/10, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 270/4, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 270/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 270/6, ostatní plocha, zeleň 
a p.p.č. 342/4, ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět 
umístění, provozování a udržování sítě elektronických komunikací v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 1548-308/2019, na dobu neurčitou za náhradu ve výši 368 600 Kč + zákonná sazba 
DPH 

b) uzavřít se společností PODA a.s., IČO: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská 
Ostrava, 702 00  Ostrava, Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy 
č. 2 tohoto materiálu     

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0174/20 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Výškovice, ul. Proskovická x Smrčková 
  
Usnesení číslo: 2693/RMOb-JIH/1822/48 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc.č. 793/241, ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 793/244, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 793/245, ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 793/260, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/279, ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 793/280, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 793/398 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování 
veřejné sítě elektronických komunikací v rozsahu dle geometrických plánů č. 1220-313a/2019 
a č. 1220-313b/2019, na dobu neurčitou za náhradu ve výši 242 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 
702 00  Ostrava, Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy č. 2 tohoto 
materiálu       
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0175/20 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 2694/RMOb-JIH/1822/48 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno – služebnost k pozemku p.p.č. 688/4, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování sítě 
elektronických komunikací v rozsahu dle geometrického plánu č. 3596-277/2019, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 2 640 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00  Praha 9, Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy č. 2 
tohoto materiálu       

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0176/20 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2695/RMOb-JIH/1822/48 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku p.p.č. 311/33, ostatní plocha, jiná plocha, 
a pozemku p.č.st. 1800/9, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hrabůvka spočívající v povinnosti 
trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NNk včetně přípojkové 
skříně v rozsahu dle geometrického plánu č. 1520-588/2018, na dobu neurčitou za úplatu 
ve výši 1 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění 
přílohy č. 2 tohoto materiálu       

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0178/20 
Prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 
  
Usnesení číslo: 2696/RMOb-JIH/1822/48 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemky v k. ú. Hrabůvka: 

1. p.č.st. 809/3 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 35 m², do společného 
jmění manželů XXXX XXXXX XXX XXX XXXXX XXXXX, oba bytem XXXXXXXX 
XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 30 000 Kč 
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2. p.č.st. 810/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 18 m², do vlastnictví 
XXXX XXXXXXXXXX, bytem XXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX, za kupní cenu 
ve výši 15 000 Kč 
3. p.č.st. 812/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 19 m², do vlastnictví 
XXXXXX XXXXX bytem XXXXXXXX  XXX XXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 
16 000 Kč 
4. p.č.st. 820/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 14 m², do vlastnictví 
PROSPER REAL s.r.o., IČO 015 01 488, se sídlem Souběžná 840/8, Hrabůvka, 700 30 
Ostrava, za kupní cenu ve výši 12 000 Kč 
5. p.č.st. 819/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 11 m², do vlastnictví 
XXXX  XXXX XXXXX bytem XXXXX  XXXX XXXXX  XXXXXX, za kupní cenu 
ve výši 9 000 Kč 
6. p.č.st. 814/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 31 m², do vlastnictví 
XXXXX XXXXXX, bytem XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX, za kupní cenu 
ve výši 26 000 Kč 
7. p.č.st. 818/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 13 m², do vlastnictví 
Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČO 630 29 391, se sídlem 
Newtonova 725/14, Přívoz, 702 00 Ostrava, za kupní cenu ve výši 11 000 Kč 
8. p.č.st. 815/4 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 35 m², do vlastnictví 
XXXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX, za kupní cenu 
ve výši 30 000 Kč 

za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů na zpracování znaleckého posudku 
ve výši 289 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, spočívající v povinnosti trpět umístění, 
provozování a udržování vodovodního řadu, a to v rozsahu celých pozemků p.č.st. 809/3, p.č.st. 
810/2, p.č.st. 812/2, p.č.st. 814/2 a p.č.st. 815/4 v k. ú.  Hrabůvka, a jako vlastníka kanalizační 
stoky a veřejného osvětlení, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování 
kanalizační stoky a veřejného osvětlení, a to v rozsahu celých pozemků p.č.st. 820/2, p.č.st. 
819/2 a p.č.st. 818/2 v k. ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou, za úhradu vždy v celkové výši 100 Kč, 
u pozemku p.č.st. 820/2 ve výši 100 Kč + zákonná sazba DPH 

a uzavřít kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy 
č. 3 tohoto materiálu 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0179/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 2697/RMOb-JIH/1822/48 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění stavby podzemního kabelového vedení 
NN pod názvem „Zábřeh nad Odrou 2549, smyčka NNk“, v předpokládané délce 3 bm 
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pod povrchem části pozemku p.p.č. 773/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, včetně přípojkové skříně, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto 
materiálu; souhlas pro stavebníka – společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene – služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 773/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění podzemního 
kabelového vedení NN v předpokládané délce 3 bm pod povrchem části dotčeného pozemku 
včetně přípojkové skříně v rámci stavby pod názvem „Zábřeh nad Odrou 2549, smyčka 
NNk“  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý 
i započatý bm podzemního kabelového vedení NN a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH 
za zřízení přípojkové skříně 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového 
vedení NN včetně přípojkové skříně, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít se 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/0180/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Zimmlerova 
  
Usnesení číslo: 2698/RMOb-JIH/1822/48 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění stavby podzemního kabelového vedení NN včetně 
přípojkové skříně pod názvem „Ostrava - Zábřeh 370/6, NNk“, v předpokládané délce 4 bm 
pod povrchem části pozemku p.p.č. 287/11 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, je platný do 31.12.2022 
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2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 287/11 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění podzemního 
kabelového vedení NN v  předpokládané délce 4 bm pod povrchem části dotčeného pozemku 
včetně umístění přípojkové skříně v rámci stavby pod názvem „Ostrava - Zábřeh 370/6, NNk“ 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý 
i započatý bm podzemního kabelového vedení NN a za úhradu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH 
za umístění přípojkové skříně 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 
NN včetně přípojkové skříně, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 
ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0181/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Dubina 
u Ostravy a Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2699/RMOb-JIH/1822/48 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění vedení veřejné sítě elektronických komunikací 
v rámci stavby pod názvem “SEK Ostrava – Bělský les 2. fáze” v předpokládané délce 9 535 bm 
v částech pozemků: 

• parc. č. 126/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc. č. 126/6, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc. č. 126/19, ostatní plocha, zeleň, 
• parc. č. 126/21, ostatní plocha, zeleň, 
• parc. č. 164, ostatní plocha, zeleň, 
• parc. č. 165, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc. č. 209, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc. č. 227/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc. č. 287/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc. č. 288/1, ostatní plocha, zeleň, 
• parc. č. 315, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Dubina u Ostravy, 
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a pozemků: 

• p. p. č. 288/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 329/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 329/3, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p. p. č. 331/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 332, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 338/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 340/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 340/35, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 342/4, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 342/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 348/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 348/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 354/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 354/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 354/14, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 354/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 354/31, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 354/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 355/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 371/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 371/6, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 371/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 371/46, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 371/47, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 379/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p. p. č. 379/6, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 801/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 882/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 883/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 931, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 996, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Hrabůvka, 

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

  
2) rozhodla 

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

• parc. č. 126/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc. č. 126/6, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc. č. 126/19, ostatní plocha, zeleň, 
• parc. č. 126/21, ostatní plocha, zeleň, 
• parc. č. 164, ostatní plocha, zeleň, 
• parc. č. 165, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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• parc. č. 209, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• parc. č. 227/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc. č. 287/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• parc. č. 288/1, ostatní plocha, zeleň, 
• parc. č. 315, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Dubina u Ostravy, 

a pozemků: 

• p. p. č. 288/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 329/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 329/3, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p. p. č. 331/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 332, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 338/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 340/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 340/35, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 342/4, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 342/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 348/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 348/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 354/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 354/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 354/14, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 354/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 354/31, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 354/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 355/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 371/1, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 371/6, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 371/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 371/46, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 371/47, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 379/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
• p. p. č. 379/6, ostatní plocha, zeleň, 
• p. p. č. 801/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 882/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 883/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 931, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• p. p. č. 996, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Hrabůvka, 

za účelem uložení vedení veřejné sítě elektronických komunikací v předpokládané délce 
9 535 bm v rámci stavby pod názvem “SEK Ostrava – Bělský les 2. fáze” ve prospěch 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00  Praha 4, a to za úplatu ve výši 200 Kč + zákonná sazba DPH za každý 
i započatý běžný metr vedení veřejné sítě elektronických komunikací pod povrchem částí 
dotčených pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy a Hrabůvka 
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Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, užívání a provozování vedení veřejné sítě elektronických 
komunikací, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0183/20 
Záměr na změnu nájemní smlouvy v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 2700/RMOb-JIH/1822/48 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/294/15/Ulr. ze dne 20.04.2016, uzavřenou 
se společností euroAWK s.r.o., IČO: 24196819, se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 
148 00 Praha 4, spočívající ve zúžení předmětu nájmu o část pozemku p.p.č. 203/6 ostatní 
plocha, ostatní komunikace (původně p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 
12 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní, z důvodu odstranění 1 ks stávají čekárny s reklamními 
vitrínami z této části pozemku 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0186/20 
Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2701/RMOb-JIH/1822/48 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací 
listině, a to u těch příspěvkových organizací,  u kterých došlo ke změně hodnoty nemovitého 
majetku: 

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace 
se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 1502/27, 700 30, IČO 75029863 

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace se sídlem 
Za Školou 2851/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 75029855 
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Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace se sídlem 
Chrjukinova 1801/12, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 70978387 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace 
se sídlem Krestova 1387/36a, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 70631743 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0019/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 2702/RMOb-JIH/1822/48 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, 
Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostu Mgr. Jana Dohnala k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2019

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0097/20 
Bezpečnost a kriminalita v městském obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 2703/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
• Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Ostrava-Jih v roce 
2019 
• Zprávu Policie České republiky o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 
na území Ostrava-Jih a Vítkovice za rok 2019 

  
2) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí 
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• Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Ostrava-Jih 
v roce 2019 
• Zprávu Policie České republiky o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 
na území Ostrava-Jih a Vítkovice za rok 2019 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0098/20 
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 2704/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
• s návrhem “Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021” dle předloženého návrhu 

• v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s užitím znaku městského obvodu Ostrava-Jih a dále s užitím 
loga městského obvodu a loga Společně tvoříme Jih subjekty, kterým budou poskytnuty 
peněžní prostředky v rámci  “Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021” při propagaci akcí 
podpořených městským obvodem 

2) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit “Program na poskytování peněžních 
prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021” 
dle předloženého návrhu 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0099/20 
Žádost o prominutí termínové podmínky vyúčtování dotace za rok 2019 pro Futsal club 
Ostrava, z.s. 
  
Usnesení číslo: 2705/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
• Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o prominutí termínové 
podmínky pro vyúčtování poskytnuté účelové dotace za rok 2019, která je dle usnesení 
ZMOb Ostrava-Jih č. 0151/ZMOb-JIH/1822/7 stanovena do 15.12.2019 
• uzavřít Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 70/19/OŠK 
dle předloženého návrhu, kterým se prodlouží termín pro vyúčtování do 19.03.2020 
• uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace na rok 2020 se spolkem 
Futsal club Ostrava, z.s., se sídlem U Školy 454, Horní Datyně, 739 32 Vratimov, 
IČO 03883051 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0100/20 
Odvod finančních prostředků z fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu 
zřizovatele 
  
Usnesení číslo: 2706/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) ukládá 

  
odvod finančních prostředků z fondů investic do rozpočtu zřizovatele těmto příspěvkovým 
organizacím: 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, ve výši 70 tis. Kč 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, ve výši 400 tis. Kč 

- Základní škole Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizaci, se sídlem Srbská 450/2, 
700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778 ve výši 300 tis. Kč 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336  ve výši 350 tis. Kč 

- Základní škole a mateřské škole Volgogradská 6B, Ostrava-Zábřeh,  se sídlem Volgogradská 
2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328 ve výši 100 tis. Kč 

- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, se sídlem Jugoslávská 2906/23, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978344, ve výši 200 tis. Kč 

- Mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, se sídlem Adamusova 1041/7, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871 ve výši 180  tis. Kč 

- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh Za Školou 1,  se sídlem Za Školou 2851/1, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855 ve výši 180  tis. Kč 

dle předložené důvodové zprávy  

  
 Vyřizuje: Výše uvedené příspěvkové organizace, T: 19.06.2020
 ředitelé PO 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0096/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2707/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, 
se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 73184560 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0101/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2708/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizace, se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30, 
Ostrava-Hrabůvka, IČO: 70944652 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0102/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 2709/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové 
organizace, se sídlem Klegova 1398/27, 700 30, Ostrava-Hrabůvka, IČO: 70978379 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0103/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2710/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizace, se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30, 
Ostrava-Hrabůvka, IČO: 70631743 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0104/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Emilie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2711/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Emilie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30, 
Ostrava-Hrabůvka, IČO:70978361 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0105/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2712/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace, se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30, Ostrava-Hrabůvka, 
IČO: 70631735 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0106/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, 
V. Košaře 6, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2713/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, 
V. Košaře 6, příspěvkové organizace, se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, 
IČO: 70631751 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0107/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 2714/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45, příspěvkové 
organizace, se sídlem F. Formana 268/45, 700 30, Ostrava-Dubina, IČO: 70944661 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0108/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2715/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 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 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0109/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2716/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30, 
Ostrava-Zábřeh, IČO: 70944687 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0110/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2717/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace, se sídlem Kosmonautů 2215/13, 700 30, 
Ostrava-Zábřeh, IČO: 70631760 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0111/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2718/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace, se sídlem Březinova 1383/52, 700 30, Ostrava-Zábřeh, 
IČO: 70978336 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0113/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2719/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové 
organizace, se sídlem Chrjukinova 1801/12, 700 30, Ostrava-Zábřeh, IČO: 70978387 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0114/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2720/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace, se sídlem Volgogradská 2613/4, 700 30, 
Ostrava-Zábřeh, IČO: 70978328 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0116/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2721/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové 
organizace, se sídlem Jugoslávská 2906/23, 700 30, Ostrava-Zábřeh, IČO: 70978344 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0117/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2722/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace, se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30, 
Ostrava-Zábřeh, IČO: 70944628 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0118/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 2723/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace, se sídlem Srbská 450/2, 700 300, Ostrava-Výškovice, IČO: 70631778 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0119/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2724/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30, Ostrava-Hrabůvka, 
IČO: 70978310 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0120/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2725/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, 
příspěvkové organizace, se sídlem Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO: 75029839

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0121/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2726/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, 
příspěvkové organizace, se sídlem Volgogradská 2613/4, 700 30, Ostrava-Zábřeh, 
IČO: 75029847 

  
2) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schválení účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0122/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2727/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, 
příspěvkové organizace, se sídlem A.Gavlase 182/12A, 70030, Ostrava-Dubina, IČO: 75029880



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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2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0123/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2728/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizace, se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30, Ostrava-Hrabůvka, 
IČO: 75029863 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0124/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2729/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 
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1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace, se sídlem Adamusova 1041/7, 700 30, 
Ostrava-Hrabůvka,  IČO: 75029871 

  
2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0125/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 2730/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizace, se sídlem Za Školou 2851/1, 70030,Ostrava-Zábřeh, IČO: 75029855 

  
2) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0126/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2731/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové 
organizace, se sídlem F. Formana 251/3,700 30, Ostrava-Dubina, IČO: 75029821 
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městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 
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2) schvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0112/20 
Odebrání osobního příplatku ředitelce Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2732/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
odebrat osobní příplatek ředitelce Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace s účinností od 01.06.2020 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0115/20 
Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice,
Šeříková 33, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2733/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) neschvaluje 

  
řádnou účetní závěrku za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace, se sídlem Šeříková 3682/33,700 30, Ostrava-Výškovice, 
IČO: 70631786 

  
2) neschvaluje 

  
rozdělení hospodářského výsledku roku 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
3) ukládá 

  
ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, Mgr. Zuzaně Hranické zajistit: 
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a) nápravu zjištěných skutečností, včetně odstranění vad, které umožní efektivní posouzení 
úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu 
k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky 

b) předložení příslušných podkladů zřizovateli ve stanoveném termínu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zuzana Hranická, T: 08.06.2020
 ředitelka PO 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0049/20 
Umístění telekomunikačního zařízení a kamery na střechu bytového domu 
V. Košaře 122/1, Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 2734/RMOb-JIH/1822/48 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení a kamery na střechu bytového domu 
č.p. 122 na ul. V. Košaře č.or. 1, Ostrava-Dubina se společností OVANET a.s., IČO: 25857568, 
se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, za účelem monitoringu bezpečnostní situace 
v obvodu. Odběr el. energie pro provoz zařízení bude zajištěn nájemcem na základě 
instalovaného samostatného elektroměru, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 19.06.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0097/20 
Vybudování vnitřních rozvodů optické infrastruktury elektronických komunikací 
v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2735/RMOb-JIH/1822/48 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvy o uložení inženýrských sítí se společností T-Mobile Czech Republic a.s., 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 64949681 na připojení optické 
infrastruktury elektronických komunikací a vybudování vnitřních rozvodů v bytových domech 
v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih: 
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a) pro bytové domy uvedené v příloze č. 2 v k.ú. Dubina u Ostravy za jednorázovou celkovou 
úhradu 20 000 Kč bez DPH, a to na dobu určitou 25 let; 

b) pro bytové domy uvedené v příloze č. 3 v k.ú. Dubina u Ostravy a Hrabůvka za jednorázovou 
celkovou úhradu 70 000 Kč bez DPH, a to na dobu určitou 25 let; 

v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 19.06.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0098/20 
Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 2736/RMOb-JIH/1822/48 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zaslání výzvy nájemci bytu č. X nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, 
která stojí na pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova XXXXX, obec Ostrava podle ust. § 2288 odst. 1 
písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, XXXXX 
XXXXX, nar. XXXX XXXX, bytem XXXXX XXXX, Ostrava-XXXXX, dle důvodové zprávy

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0102/20 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovité věci bytového domu 
Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 2737/RMOb-JIH/1822/48 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovité věci, agend. č. S/0272/2019/OBH 
ze dne 12.3.2019, se společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 
Ostrava-Přívoz, IČO: 25857568, a to z důvodu vybudování vnitřních rozvodů optické 
infrastruktury elektronických komunikací v bytovém domě Výškovická 446/151,  
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Ostrava-Výškovice, k modernizaci stávající technologické skříně, v rozsahu předloženého 
materiálu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 19.06.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0104/20 
Pronájem části střechy bytového domu Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 2738/RMOb-JIH/1822/48 

OBH 

k usnesení č. 2262/RMOb-JIH/1822/39 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na pronájem části střechy u bytového domu s č.p. 2975 na ul. Horymírova 
č. or. 4, Ostrava-Zábřeh se společností T-MOBILE Czech Republic a.s., IČO: 64949681, 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, k umístění technologického zařízení, anténního 
systému pro přenos  signálů veřejné sítě mobilních telefonů a vybudování vnitřních rozvodů 
optické infrastruktury elektronických komunikací, na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 
120 000,00 Kč/rok bez DPH. Odběr elektrické energie pro provoz zařízení bude zajištěn 
nájemcem na základě instalovaného samostatného elektroměru, v rozsahu předloženého návrhu, 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 19.06.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0011/20 
Svěření drobného hmotného movitého majetku k hospodaření 
  
Usnesení číslo: 2739/RMOb-JIH/1822/48 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o svěření drobného hmotného majetku k hospodaření Technickým službám Ostrava - Jih, 
příspěvkové organizaci, Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 66739331 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0012/20 
Svěření drobného hmotného movitého majetku k hospodaření 
  
Usnesení číslo: 2740/RMOb-JIH/1822/48 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o svěření drobného hmotného majetku k hospodaření Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, 
příspěvkové organizaci, Dr.Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 73184560 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0006/20 
Podání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
pro projekt “Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29” 
  
Usnesení číslo: 2741/RMOb-JIH/1822/48 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt “Zateplení 
a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29” 

  
2) schvaluje 

  
za podmínky úspěšnosti žádosti o dotaci financování projektu z Integrovaného regionálního 
operačního programu pro projekt “Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29” 
v celkové maximální výši 57 000 tis. Kč 

- v roce 2020 na předfinancování projektu ve výši 30 000 tis. Kč, 

- v roce 2021 na předfinancování projektu ve výši 27 000 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování v předpokládané výši 60 % z celkových 
uznatelných nákladů a v plné výši neuznatelných nákladů dle důvodové zprávy 
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3) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu dle bodu 
1)  tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy z Integrovaného regionálního operačního 
programu 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0059/20 
Poskytnutí slevy ze základního nájemného 
  
Usnesení číslo: 2742/RMOb-JIH/1822/48 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
- žádost XXXXX XXXXXXX, bývalé nájemkyně bytu č. XX v bytovém domě č.p. XXXX
na ul. Dr. Šavrdy X, který je  součástí pozemku parc. č. XXX v k.ú. Dubina u Ostravy, o snížení 
nájemného z důvodu  opakovaných projevů chvění a hluku prostupujícího do bytu 

- žádost XXXXXX XXXX,  nájemce bytu č. XXX v bytovém domě č.p. XXXX 
na ul. Dr. Šavrdy X, který je  součástí pozemku parc. č. XXX v k.ú. Dubina u Ostravy, o snížení 
nájemného z důvodu  opakovaných projevů chvění a hluku prostupujícího do bytu 

  
2) rozhodla 

  
- neposkytnout slevu ze základního nájemného XXXXX XXXXX, bývalé nájemkyni  bytu č. X
v bytovém domě č.p. XX  na ul. Dr. Šavrdy X, který je součástí pozemku parc. č. XXX v k.ú. 
Dubina u Ostravy, z důvodu opakovaných projevů chvění a hluku prostupujících do bytu, 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

- neposkytnout slevu ze základního nájemného XXXXXX  XXXXXXXX, nájemci  bytu č. XX
v bytovém domě č.p. XXXX na ul. Dr. Šavrdy X, který je součástí pozemku parc. č. XXX v k.ú. 
Dubina u Ostravy, z důvodu opakovaných projevů chvění a hluku prostupujících do bytu, 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0085/20 
Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -
VZ 23.20 „Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 2743/RMOb-JIH/1822/48 

OVZ 

k usnesení č. 2604/RMOb-JIH/1822/46 
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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 23.20 „Oprava podlahy v jídelně 
ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka” dle předložené důvodové zprávy a prodloužení 
lhůty pro podání nabídek 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0088/20 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 09.20 
„Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická” 
  
Usnesení číslo: 2744/RMOb-JIH/1822/48 

OVZ 

k usnesení č. 2441/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 stavební práce VZ 09.20 „Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při 
ZŠ Provaznická” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: BaP STAVBY 
a INTERIÉRY s.r.o., se sídlem Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava, IČO: 25392077, 
za nabídkovou cenu 2 754 844,22 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 34 kalendářních dnů 
od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 09.20 
„Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 03.06.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 09.20 
„Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 15.06.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 



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 43/45 
  

  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0041/20 
Oznámení o změně úrokové sazby 
  
Usnesení číslo: 2745/RMOb-JIH/1822/48 

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 11407, 
IČO 45317054, o změně úrokové sazby na spořicím účtu s výpovědí č. 115-9537460227/0100 
s účinností od 26.05.2020 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 01.06.2020 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0128/20 
Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 2746/RMOb-JIH/1822/48 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizaci, se sídlem Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855, pro školní rok 
2020/2021, dle předloženého návrhu 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0106/20 
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě nájemce v objektu č.p. 1115 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2747/RMOb-JIH/1822/48 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 047/20/OBH ze dne 14.04.2020, na pronájem 
prostoru o výměře 1325,60 m2 v objektu č. p. 1115, který je součástí pozemku p.č.st. 1416 v k.ú. 
Hrabůvka, za účelem užívání provozování sociální rehabilitační služby, s výší ročního 
nájemného 331 400 Kč, jehož nájemcem je spolek Centrum náhradní rodinné péče dětí 
se zdravotním hendikepem, z.s., IČO: 04939565, se sídlem Sokolovská 6062/32, 
Ostrava-Poruba, a to z důvodu rozšíření účelu užívání pronajatého prostoru z provozování 
sociální rehabilitační služby o provozování těchto činností: 
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- léčebná rehabilitační péče, 

- zdravotní a sociální služby,  

- základní a průběžné vzdělávaní pěstounů dětí v náhradní péči, 

- poradenská a vzdělávací činnost, 

- předškolní a základní vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 dle důvodové zprávy 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0043/20 
Návrh rozpočtového opatření č. 19/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2748/RMOb-JIH/1822/48 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

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

- sníží běžné výdaje ORJ 2, § 5213, pol. 5139 o 113 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 2, § 6330, pol. 5347, UZ 93, ORG 504 o 113 tis. Kč 

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 28.05.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0022/20 
Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben, 
dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 2749/RMOb-JIH/1822/48 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0764/2019/INV ze dne 18.09.2019 



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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na veřejnou zakázku “Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu 
učeben” se zhotovitelem MILIMEX S.A., odštěpný závod, zahraniční právnické osoby 
MILIMEX Spółka Akcyjna, Horní 1642/55a, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 29454379. 
Dodatkem č. 2 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku 291 018,71 Kč bez DPH 
na  7 086 902,08 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu 
realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 2 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 22.06.2020
 vedoucí odboru investičního 

 

 


