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 Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 28.05.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

2751/RMOb-JIH/1822/49 OFR/RMOb/00
44/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 20/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2752/RMOb-JIH/1822/49 OFR/RMOb/00
42/20 

Oznámení o změně úrokové sazby 

2753/RMOb-JIH/1822/49 SOC/RMOb/00
17/20 

Žádost o poskytnutí finančního daru 

2754/RMOb-JIH/1822/49 SOC/RMOb/00
20/20 

Žádost o poskytnutí finančního daru 

2755/RMOb-JIH/1822/49 SOC/RMOb/00
22/20 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 
v Ostravě-Hrabůvce 

2756/RMOb-JIH/1822/49 SOC/RMOb/00
23/20 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

2757/RMOb-JIH/1822/49 SOC/RMOb/00
24/20 

Přijetí dotace MSK z Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2020 
financovaný z kap. 313 - MPSV 

2758/RMOb-JIH/1822/49 SOC/RMOb/00
25/20 

Přijetí dotace MSK z Programu na podporu 
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji pro rok 
2020 - Poznávací zájezdy pro seniory 

2759/RMOb-JIH/1822/49 OMJ/RMOb/01
60/20 

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

2760/RMOb-JIH/1822/49 OMJ/RMOb/01
85/20 

Žádost Zastupitelstvu města Ostravy vyhradit si 
pravomoc prodat pozemky v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Pavlovova 

2761/RMOb-JIH/1822/49 OMJ/RMOb/01
88/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská - restaurační zahrádka 

2762/RMOb-JIH/1822/49 OMJ/RMOb/01
90/20 

Záměr vypůjčit části pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Horymírova 

2763/RMOb-JIH/1822/49 OMJ/RMOb/01
91/20 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Výškovická 

2764/RMOb-JIH/1822/49 OMJ/RMOb/01
93/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbě garáže v k. ú. 
Hrabůvka 

2765/RMOb-JIH/1822/49 OSK/RMOb/01
29/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové 
organizaci 

2766/RMOb-JIH/1822/49 OSK/RMOb/01
30/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové 
organizaci 

2767/RMOb-JIH/1822/49 OSK/RMOb/01
31/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, 
příspěvkové organizaci 

2768/RMOb-JIH/1822/49 OSK/RMOb/01
32/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace 
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2769/RMOb-JIH/1822/49 OSK/RMOb/01
33/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 
45, příspěvkové organizace 

2770/RMOb-JIH/1822/49 OSK/RMOb/01
34/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
příspěvkových organizací 

2771/RMOb-JIH/1822/49 OSK/RMOb/01
35/20 

Přerušení provozu Mateřské školy P. Lumumby 25 

2772/RMOb-JIH/1822/49 ODK/RMOb/00
34/20 

Aktualizace přílohy č. 2 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 

2773/RMOb-JIH/1822/49 ODK/RMOb/00
35/20 

Žádost příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih o prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně 

2774/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/00
58/20 

Výpověď nájemní smlouvy na prostory sloužící 
podnikání v objektech bez č.p. v lokalitě ulice 
Volgogradská, O.-Zábřeh, včetně přilehlého 
pozemku 

2775/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
00/20 

Souhlas se zřízením sběrny společnosti SAZKA a.s. 
v prostoru sloužícím podnikání na ul. Pavlovova 67, 
Ostrava-Zábřeh 

2776/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
01/20 

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení 
nájmu) 

2777/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
03/20 

Pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového 
charakteru 

2778/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
05/20 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného 
chování 

2779/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
08/20 

Ukončení pronájmu nebytového prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ulici Tlapákova č.p. 1296, 
zveřejnění záměru 

2780/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
09/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní 
nájemné 

2781/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
10/20 

Žádost o splátkový kalendář V.O. 

2782/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
11/20 

Uzavření smluv na pronájem bytů zvláštního určení 

2783/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
12/20 

Projednání žádostí o prominutí, snížení nájemného, 
pachtovného nájemců prostorů sloužících podnikání 

2784/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
13/20 

Ukončení nájmu garážového stání č. 8 v objektu 
k bydlení na ul. Františka Formana 271/47, 
Ostrava-Dubina 

2785/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
15/20 

Připojení nebytových objektů sloužících jako 
školská zařízení na optickou síť elektronických 
komunikací 

2786/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
16/20 

Pronájem náhradního bytu 

2787/RMOb-JIH/1822/49 OPR/RMOb/00
16/20 

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - 
Z. G. 
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 4/35 
  

2788/RMOb-JIH/1822/49 INV/RMOb/002
1/20 

Dodatek č. 3 na VZ 57.19 Vybudování kanceláří 
a bufetu v 1 NP budovy B 

2789/RMOb-JIH/1822/49 OVZ/RMOb/00
90/20 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce) - VZ 18.20 
„Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka” 

2790/RMOb-JIH/1822/49 OVZ/RMOb/00
91/20 

Změna zadávací dokumentace (zjednodušené 
podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) 
– VZ 10.20 „Revitalizace rybníků ve Výškovicích” 

2791/RMOb-JIH/1822/49 OVZ/RMOb/00
92/20 

Námitky a rozhodnutí o nich (zjednodušené 
podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 112.19 „Opravy výtluků 
na komunikacích svěřených do správy městského 
obvodu Ostrava-Jih“ 

2792/RMOb-JIH/1822/49 OVZ/RMOb/00
93/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 03.20 „Odstranění 
betonových prvků v městském obvodu Ostrava-Jih” 

2793/RMOb-JIH/1822/49 OSK/RMOb/01
36/20 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole 
Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové 
organizaci 

2794/RMOb-JIH/1822/49 OSK/RMOb/01
37/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, 
příspěvkové organizaci 

2795/RMOb-JIH/1822/49 INV/RMOb/002
3/20 

VZ 66.19 Zateplení objektu a oprava zahradních 
teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava Hrabůvka 

2796/RMOb-JIH/1822/49 OMJ/RMOb/01
87/20 

Prodej nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
U Haldy x Selská 

2797/RMOb-JIH/1822/49 OVZ/RMOb/00
95/20 

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

2798/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
07/20 

Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné 
působnosti 

2799/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
18/20 

Žádost o splátkový kalendář M. T. 

2800/RMOb-JIH/1822/49 INV/RMOb/002
4/20 

Zpracování studie “Rekonstrukce sportovního 
centra Ostrava-Dubina” 

2801/RMOb-JIH/1822/49 OFR/RMOb/00
45/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 21/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
a aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu 
na léta 2021-2023 

2802/RMOb-JIH/1822/49 OFR/RMOb/00
46/20 

Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního 
běžného účtu městského obvodu Ostrava-Jih 
a rozpočtových opatření č. 22/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2803/RMOb-JIH/1822/49 OFR/RMOb/00
47/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 23/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
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2804/RMOb-JIH/1822/49 OBH/RMOb/01
21/20 

Souhlas se zřízením sběrny společnosti SAZKA a.s. 
v prostoru sloužícím podnikání 
na ul. Horní 1664/63a, Ostrava-Hrabůvka 

2805/RMOb-JIH/1822/49 VSV/RMOb/00
05/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S/0116/2020/VSV 

2806/RMOb-JIH/1822/49 OPVO/RMOb/0
005/20 

Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 
11.06.2020 

2807/RMOb-JIH/1822/49 ODK/RMOb/00
36/20 

Návrh na přiznání odměny řediteli příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih 

2808/RMOb-JIH/1822/49 ODK/RMOb/00
38/20 

Návrh na změnu osobního příplatku ředitele 
příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0044/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 20/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih na 
rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2751/RMOb-JIH/1822/49 

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 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400299000000 o 76 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400352000000 o 76 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 711 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 5171 o 591 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121 o 120 tis. Kč 

c) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6129 o 1 065 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6122 o 1 065 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 5137 o 72 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 612x o 72 tis. Kč 

e) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122 o 2 214 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 435x, pol. 5336, UZ 13305, ORG 131 o 2 214 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 04.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0042/20 
Oznámení o zm ěně úrokové sazby 
  
Usnesení číslo: 2752/RMOb-JIH/1822/49 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 
  

a) oznámení Komerční banky, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, 
IČO 45317054, o změně úrokové sazby na běžných účtech č. 19-9923050277/0100, 
107-1520761/0100, 6015-1520761/0100, 8010-1520761/0100, 9005-1520761/0100, 
1520761/0100 a 19-1520761/0100 s účinností od 01.06.2020 ve znění přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

b) oznámení Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, 
IČO 25083325, o změně úrokové sazby na spořicím účtu č. 4211274755 s účinností 
od 01.04.2020 a 14.05.2020 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0017/20 
Žádost o poskytnutí finan čního daru 
  
Usnesení číslo: 2753/RMOb-JIH/1822/49 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neposkytnout finanční dar obecně prospěšné společnosti Vila Vančurova o.p.s., 
Vančurova 1217/5, 746 01  Opava, IČO 02250152, na pokrytí části mimořádných výdajů na 
mzdy a ochranné prostředky v souvislosti s mimořádnými opatřeními v době nouzového stavu 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0020/20 
Žádost o poskytnutí finan čního daru 
  
Usnesení číslo: 2754/RMOb-JIH/1822/49 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neposkytnout finanční dar na podporu činnosti neziskové organizace ŽEBŘÍK o.p.s., 
Rolnická  101/22, 709 00  Ostrava-Nová Ves, IČO 28565029 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0022/20 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Horní 29 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2755/RMOb-JIH/1822/49 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Horní 679/29 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
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dle důvodové zprávy 

Horní 679/29, 0+2, č. b. 9 

XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX 
  

 
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0023/20 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 2756/RMOb-JIH/1822/49 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova 
v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy 

Horymírova 3064/125, 0+1, č. b. 88 

XXXXXX XXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0024/20 
Přijetí dotace MSK z Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 
financovaný z kap. 313 - MPSV 
  
Usnesení číslo: 2757/RMOb-JIH/1822/49 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kap. 313 - MPSV pro příspěvkovou 
organizaci Centrum sociálních služeb Jih, Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 08238359 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0025/20 
Přijetí dotace MSK z Programu na podporu zdravého stá rnutí v Moravskoslezském kraji 
pro rok 2020 - Poznávací zájezdy pro seniory 
  
Usnesení číslo: 2758/RMOb-JIH/1822/49 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

přijetí neinvestiční dotace MSK z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském 
kraji pro rok 2020 - Poznávací zájezdy pro seniory, pro příspěvkovou organizaci Centrum 
sociálních služeb Jih, Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0160/20  
Prodej pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Na Mýt ě 
  
Usnesení číslo: 2759/RMOb-JIH/1822/49 

OMJ 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek p.p.č. 306/51 zahrada (ZPF) o výměře 23 m2

v k. ú. Hrabůvka do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX , 
XXXXX XXXXXXXXXXX , za kupní cenu ve výši 13 770 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 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy jako vlastníka kanalizační stoky v rozsahu ochranného pásma, a to v rozsahu 
celého pozemku p.p.č. 306/51 zahrada v k. ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 
100 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 4 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0185/20  
Žádost Zastupitelstvu m ěsta Ostravy vyhradit si pravomoc prodat pozemky v k . ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 2760/RMOb-JIH/1822/49 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) žádá 
  

Zastupitelstvo města Ostravy, aby si vyhradilo pravomoc prodat pozemky 

- p.č.st. 3484 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1043 m2 

- p.č.st. 4034 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2 

- p.p.č. 612/131 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 

- p.p.č. 612/132 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2 

- p.p.č. 612/133 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, 
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do vlastnictví společnosti BETAMED.CZ Property s.r.o., IČO 03818942, se sídlem 
Pavlovova 2626/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava, dle důvodové zprávy   

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0188/20  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská - restaura ční 
zahrádka 
  
Usnesení číslo: 2761/RMOb-JIH/1822/49 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 783/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 40 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Volgogradská, Janu Kukulovi, IČO: 45153353, Hvězdná 898/10, 716 00, Ostrava 
– Radvanice, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou 
s jednoměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 10 Kč/m2, tj. 400 Kč/rok a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0190/20  
Záměr vyp ůjčit části pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Horymírova 
  
Usnesení číslo: 2762/RMOb-JIH/1822/49 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru vypůjčit části pozemků p.p.č. 1060/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
0,88 m2  a p.p.č. 1060/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6,37 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Horymírova, za účelem umístění a užívání vjezdu, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0191/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 2763/RMOb-JIH/1822/49 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem “Snížení energetické náročnosti bytového domu 
na ulici Výškovická 2565 a 2566, Ostrava” spočívajícím: 

• v instalaci 46 ks zavěšených betonových lodžií umístěných do dvou sloupců se 7 ks lodžií 
a do čtyřech sloupců s 8 ks lodžií o půdorysných rozměrech 3740 mm x 1500 mm 
k bytovému domu Zábřeh, č.p. 2565, 2566 na pozemku p.č.st. 3018 zastavěná plocha 
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a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 783/8 ostatní 
plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 
• v zateplení fasády, stropu sklepa, střešního pláště včetně nové hydroizolace, opravy 
hromosvodu včetně nového uzemnění okolo domu 

v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
Společenství vlastníků Výškovická 2565 a 2566, IČO: 05266041, se sídlem 
Výškovická 2566/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022  

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0193/20  
Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bě 
garáže v k. ú. Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 2764/RMOb-JIH/1822/49 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo 
k nemovité věci stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 1164, zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Hrabůvka, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0129/20  
Výjimka z po čtu d ětí v Základní škole a mate řské škole Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 
13, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2765/RMOb-JIH/1822/49 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 
13, příspěvkové organizaci, se sídlem Kosmonautů 2218/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70631760, pro školní rok 2020/2021, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0130/20  
Výjimka z po čtu d ětí v Základní škole a mate řské škole Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2766/RMOb-JIH/1822/49 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

1) schvaluje 
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povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizaci, se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70631735, pro školní rok 2020/2021, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0131/20  
Výjimka z po čtu d ětí v Základní škole a mate řské škole Ostrava- Bělský Les, 
B. Dvorského 1, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2767/RMOb-JIH/1822/49 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci, se sídlem B. Dvorského 1, 700 30 Ostrava-Bělský Les, 
IČO 70978352, pro školní rok 2020/2021, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0132/20  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2768/RMOb-JIH/1822/49 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizace, se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70631735, v celkové hodnotě 71 302,85 Kč, dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 
  
 Vyřizuje: Mgr. Martin Pail, T: 30.06.2020
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0133/20  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy Ostrava- Dubina, 
Františka Formana 45, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2769/RMOb-JIH/1822/49 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Františka Formana 45, 
příspěvkové organizace, se sídlem F. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70944661, 
v celkové hodnotě 148 189,99 Kč, dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Martin Dubský, T: 30.06.2020
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0134/20  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 p říspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 2770/RMOb-JIH/1822/49 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2020 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, 
se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735, dle předložené 
důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, 
se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628, dle předložené 
důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2020 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, 
se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735, a to snížením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 23 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, 
se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628, a to snížením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 103  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0135/20  
Přerušení provozu Mate řské školy P. Lumumby 25 
  
Usnesení číslo: 2771/RMOb-JIH/1822/49 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přerušením provozu mateřské školy P. Lumumby 25, která je odloučeným pracovištěm 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, 
se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687, v období 
od 03.08.2020 do 31.08.2020 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0034/20  
Aktualizace p řílohy č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2772/RMOb-JIH/1822/49 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu schválit aktualizaci přílohy č. 2 ke zřizovací listině organizace 
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem 
Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0035/20  
Žádost p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih o prominutí odvodu 
za porušení rozpo čtové kázn ě 
  
Usnesení číslo: 2773/RMOb-JIH/1822/49 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

žádost organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, o prominutí odvodu finančních prostředků 
ve výši 143 694,27 Kč, dle předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

prominout odvod finančních prostředků ve výši 143 694,27 Kč z rozpočtu organizace Technické 
služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, nařízený z důvodu porušení rozpočtové kázně, dle předloženého 
materiálu 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0058/20  
Výpov ěď nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v objektech bez č.p. 
v lokalit ě ulice Volgogradská, O.-Záb řeh, včetně přilehlého pozemku 
  
Usnesení číslo: 2774/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o podání výpovědi z nájmu prostorů sloužících podnikání v objektech bez č.p., které jsou 
součástí pozemků p.č.st. 2889/1 a p.č.st. 2889/2 včetně přilehlého pozemku p.č. 2981, vše v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, Jiřině Novotné, IČO 67706576, se sídlem Kateřinice 53, 742 58 Kateřinice, 
která prostory užívá na základě nájemní smlouvy č. 2/a,b/014/29/03 (ag.č. 03/61/OBH)  ze dne 
29.05.2003, ve znění dodatků, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

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

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0100/20  
Souhlas se z řízením sb ěrny spole čnosti SAZKA a.s. v prostoru sloužícím podnikání 
na ul. Pavlovova 67, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 2775/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

udělit souhlas Rudolfu Antlovi, IČO 08983542, se sídlem Bláhova 930/30, 715 00 
Ostrava-Michálkovice, s instalací komunikační technologie, světelného a reklamního označení 
společnosti SAZKA a.s., IČO 26493993, se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, v prostoru sloužícím 
podnikání v objektu k bydlení č.p. 1626, který je součástí pozemku p.č.st. 2071 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, adresní místo Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, z důvodu zachování provozu 
sazkového terminálu v prodejně tisku, a to maximálně po dobu trvání nájemního vztahu 
a za splnění technických podmínek dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0101/20  
Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skon čení nájmu) 
  
Usnesení číslo: 2776/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu č. XX (skončení nájmu) nacházejícího se v X. 
nadzemním podlaží stavby č. p. XXX, která stojí na pozemku parcelní č. 110/10 - zastavěná 
plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Jana Škody XXXX, obec 
Ostrava, uzavřené dne 29.04.2015, dle důvodové zprávy 

1. XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem Jana Škody XXXXX, Ostrava-XXXXXX

2. XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX bytem Jana Škody XXXXX , 
Ostrava-XXXXXX 

  
2) trvá 
  

na vyklizení bytu č. XX nacházejícího se v X. nadzemním podlaží stavby č. p. XXX, která stojí 
na pozemku parcelní č. 110/10 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina 
u Ostravy, adresní místo Jana Škody XXXXX, obec Ostrava 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0103/20  
Pronájem bytu zvláštního ur čení bezbariérového charakteru 
  
Usnesení číslo: 2777/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru na dobu určitou, a to ode dne 
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

Vaňkova 1010/46, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 3 - XXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0105/20  
Výzva nájemci bytu k odstran ění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 2778/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy nájemci bytu č. XX 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 XXXXXXX, obec Ostrava podle ust. § 2288 
odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
XXXXXX, nar. XXXXXXX, bytem Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-XXXXXX, dle 
důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0108/20  
Ukon čení pronájmu nebytového prostoru sloužícího podnikání v  objektu na ulici 
Tlapákova č.p. 1296, zveřejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 2779/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

výpověď nájemní smlouvy ze dne 28.04.2020 podanou nájemcem nebytového prostoru 
sloužícího podnikání v objektu na ulici Tlapákova č.p. 1296, který se nachází na pozemku 
p.č.st. 1463 v k.ú. Hrabůvka, o celkové výměře 115,51 m², ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, Ing. Miroslavem Kozubkem, 
IČO 62358006, bytem Na Zámčiskách 931/50, Ostrava-Stará Bělá, který nebytový prostor užívá 
na základě nájemní smlouvy č. 2/b/032/391/99 ze dne 02.12.1999, ve znění dodatků, 
dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici 

Tlapákova č.p. 1296, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu 
Ostrava-Jih, který se nachází na pozemku p.č.st. 1463 v k. ú. Hrabůvka, o celkové výměře 
115,51 m², s minimální výší nájemného 800 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, bez určení účelu užívání, za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány 
hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebude provozována herna 
ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 
a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 
předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými 
a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem a zastavárenská činnost (poskytování 
úvěrů oproti zástavě a případný následný prodej zastavené věci), dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0109/20  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením za smluvní nájemné 
  
Usnesení číslo: 2780/RMOb-JIH/1822/49 

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. Václava Košaře 124/5, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 56 - XXXXXX XXXXX , 
XXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXX
XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 

2. Jubilejní 344/58, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 2 - XXXXXXXXX , 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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3. Mládeže 496/13, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1 - XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4. Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 33 - XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5. Patrice Lumumby 2330/12, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 12 - XXXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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/0110/20  
Žádost o splátkový kalendá ř V.O. 
  
Usnesení číslo: 2781/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít s XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem Letecká XXXXXX , 
Ostrava-XXXXXXXX, dohodu o splátkách dluhu za byt č. X na ul. Letecká XXXXXX, 
Ostrava-XXXXXXXX, v celkové výši 33 915 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve 
výši 5 000 Kč, a to po dobu 6 měsíců, poslední 7. splátka je stanovena ve výši 3 915 Kč, dle 
důvodové zprávy 

  
2) souhlasí 
  

že po dobu řádného plnění splátkového kalendáře a plnění povinností uživatelky bytu z titulu 
bezdůvodného obohacení, nebude podána žaloba o vyklizení bytu, a to za podmínky stanovené 
v dohodě o splátkách v rozsahu Přílohy č. 3, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0111/20  
Uzavření smluv na pronájem byt ů zvláštního ur čení 
  
Usnesení číslo: 2782/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smluv na pronájem bytů zvláštního určení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti 
smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy  

1. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 1 - XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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2. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 11 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 28 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
4. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 40 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
5. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 55 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
6. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 79 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
7. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 94 - XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0112/20  
Projednání žádostí o prominutí, snížení nájemného, pachtovného nájemc ů prostor ů 
sloužících podnikání 
  
Usnesení číslo: 2783/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

žádosti o prominutí, snížení nájemného a pachtovného, případně úhrady jiných nákladů 
souvisejících s podnikatelskou činností nájemců, pachtýře prostorů sloužících podnikání 
v objektech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených do správy městskému obvodu 
Ostrava-Jih, uvedených v příloze č. 2, a to z důvodu přijetí vládních krizových opatření 
v souvislosti s výskytem epidemie COVID19 vedoucích k omezení či přerušení ekonomické 
činnosti žadatelů, 

  
2) rozhodla 
  

nevyhovět žádostem o prominutí, případně snížení nájemného, pachtovného případně úhrady 
jiných nákladů souvisejících s podnikatelskou činností nájemců, pachtýře prostorů sloužících 
podnikání v objektech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených do správy 
městskému obvodu Ostrava-Jih, uvedených v příloze č. 2, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0113/20  
Ukon čení nájmu garážového stání č. 8 v objektu k bydlení na ul. Františka Formana 
271/47, Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 2784/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 
  

ukončení nájmu garážového stání č. 8 v bytovém domě č.p. 271, který je součástí pozemku 
p.č.st. 71/109 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 271/47, 
Ostrava-Dubina, ke dni 07.03.2020 z důvodu úmrtí nájemce XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
2) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na pronájem garážového stání č. 8 v bytovém domě č.p. 271, který je součástí 
pozemku p.č.st. 71/109 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 271/47, 
Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu 
Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účelem užívání garážování 
motorového vozidla a s minimální výší měsíčního nájemného 1 000 Kč vč. DPH 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0115/20  
Připojení nebytových objekt ů sloužících jako školská za řízení na optickou sí ť 
elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 2785/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vydat souhlas s fyzickým připojením optické infrastruktury společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s., IČO:64949681 se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 níže 
uvedených objektů za podmínek stanovených v důvodové zprávě 

Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka 

Aviatiků 462, Ostrava-Hrabůvka 
  

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0116/20  
Pronájem náhradního bytu 
  
Usnesení číslo: 2786/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou 3 měsíce s účinností ode dne uzavření smlouvy 
o nájmu náhradního bytu, dle důvodové zprávy 

Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 68 -
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXna základě Plné moci ze dne 20.05.2020 
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(zn. předkl.) 

OPR/RMOb/0016/20 
Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - Z.  G. 
  
Usnesení číslo: 2787/RMOb-JIH/1822/49 

OPR 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu: 

- prominout panu XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX , vyčíslené 
příslušenství  ve výši 43 118 Kč (představující 45 % z dlužné částky 95 818 Kč), za podmínky, 
že dojde k úhradě zbývající neprominuté částky ve výši 52 700 Kč (představující 55 % z dlužné 
částky 95 818 Kč), představující poplatek/úrok z prodlení vzniklý z titulu pozdní úhrady 
dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 4 v domě č. p. 360 č. or. 64 
na ulici Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce, 

- uzavřít s panem XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX v neprominuté části dluhu ve 
výši 52 700 Kč splátkový kalendář s uznáním dluhu co do důvodu i výše, čímž dojde k úhradě 
dluhu v 27 pravidelných měsíčních splátkách, kdy 26 měsíčních splátek je stanoveno ve výši 
2 000 Kč a 27. splátka je stanovena ve výši 700 Kč, s datem splatnosti každého 25. dne 
příslušeného kalendářního měsíce, až do úplného zaplacení dlužné částky, přičemž první splátka 
bude uhrazena nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo 
k uzavření této dohody. Součástí splátkového kalendáře bude rovněž výslovné uznání dluhu 
co do důvodu i výše co do původní výše dlužné částky 95 818 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0021/20 
Dodatek č. 3 na VZ 57.19 Vybudování kancelá ří a bufetu v 1 NP budovy B 
  
Usnesení číslo: 2788/RMOb-JIH/1822/49 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0709/2019/INV ze dne 29.07.2019 
se zhotovitelem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČO: 26826411 na realizaci VZ 57.19 na stavbu „Vybudování kanceláří a bufetu v 1 NP budovy 
B” v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to 
z důvodu dodatečných a neprováděných prací. Na základě předložených dokladů, kterými 
se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena díla 3 441 333,88 Kč 
bez DPH na tuto zakázku o částku 417 905 Kč bez DPH na částku 3 859 238,88 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 3 
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ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0709/2019/INV na realizaci VZ 57.19 na stavbu „Vybudování 
kanceláří a bufetu v 1 NP budovy B” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 11.06.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0090/20 
Změna zadávací dokumentace (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -
VZ 18.20 „Oprava st řechy na MŠ Mjr. Nováka” 
  
Usnesení číslo: 2789/RMOb-JIH/1822/49 

OVZ 

k usnesení č. 2605/RMOb-JIH/1822/46 
  
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 18.20 „Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka” 
dle předložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty pro podání nabídek 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0091/20 
Změna zadávací dokumentace (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ 
na stavební práce) – VZ 10.20 „Revitalizace rybník ů ve Výškovicích” 
  
Usnesení číslo: 2790/RMOb-JIH/1822/49 

OVZ 

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

1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k uveřejněné 
zakázce zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce VZ 10.20 „Revitalizace rybníků 
ve Výškovicích” dle předložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty pro podání nabídek 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0092/20 
Námitky a rozhodnutí o nich (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 112.19 „Opravy výtluk ů na komunikacích sv ěřených 
do správy m ěstského obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2791/RMOb-JIH/1822/49 

OVZ 

k usnesení č. 2438/RMOb-JIH/1822/41 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 
  

Námitku proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele po Oznámení rozhodnutí zadavatele 
o vyloučení účastníka a o výběru dodavatele ze dne 14.04.2020 u podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 112.19 „Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského 
obvodu Ostrava-Jih“ podanou dne 20.04.2020 stěžovatelem JANKOSTAV s.r.o., 
Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČO: 25855581, a rozhodnutí o ní ze dne 
30.04.2020 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0093/20 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) –
VZ 03.20 „Odstran ění betonových prvk ů v městském obvodu Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 2792/RMOb-JIH/1822/49 

OVZ 

k usnesení č. 2590/RMOb-JIH/1822/46 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce VZ 03.20 „Odstranění betonových prvků v městském obvodu 
Ostrava-Jih” dle přiložené důvodové zprávy 

  
2) bere na vědomí 
  

prodloužení lhůt dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0136/20  
Výjimka z po čtu d ětí v Mate řské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, p říspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 2793/RMOb-JIH/1822/49 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové 
organizaci, se sídlem F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821, pro školní rok 
2020/2021, dle předloženého návrhu 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0137/20  
Výjimka z po čtu d ětí v Základní škole a mate řské škole Ostrava- Zábřeh, Volgogradská 
6B, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2794/RMOb-JIH/1822/49 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, pro školní rok 2020/2021, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0023/20 
VZ 66.19 Zateplení objektu a oprava zahradních tera s při MŠ Mitušova 90, Ostrava 
Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2795/RMOb-JIH/1822/49 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č.2 k SOD agendové číslo S/0886/2019/INV ze dne 02.10.2019 
se zhotovitelem MIJO-STAV  stavby s.r.o., IČO 278 33 551 na akci VZ 66.19 Zateplení objektu 
a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava Hrabůvka.  Na základě předložených 
dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje 
cena  o 257 513,29 Kč bez DPH na částku 7 423 253,49 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č.2 k SOD 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0187/20  
Prodej nemovitých v ěcí v k. ú. Hrab ůvka, lokalita U Haldy x Selská 
  
Usnesení číslo: 2796/RMOb-JIH/1822/49 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu 

prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 
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- pozemek parc. č. st. 173, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1579 m2, jehož součástí je stavba 
s č.p. 200, Hrabůvka, stavba občanské vybavenosti 

- pozemek parc. č. st. 565, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 353 m2, jehož součástí je stavba 
bez č.p./č.e., stavba občanské vybavenosti 

- pozemek parc. č. 246/2, ostatní plocha, zeleň o výměře 1827 m2 

do podílového spoluvlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s 
podílem o velikosti 25/100 za celkovou kupní cenu ve výši 15 000 000 Kč, za podmínky, že 
kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

zřídit věcné právo předkupní k převáděným nemovitým věcem na všechny způsoby zcizení 
nemovitých věcí na dobu 10 let ode dne vkladu předkupního práva do katastru nemovitostí 

vyhradit si pravomoc uzavřít věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch 
statutárního města Ostravy, jako vlastníka veřejné kanalizace v části pozemku parc. č. 246/2 
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 1553-16/2020, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovité věci ve znění přílohy č. 4 
předkládaného materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít Smlouvu o advokátní úschově mezi KLIMUS & PARTNERS s.r.o., se sídlem 
Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 03373444 na straně schovatele, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na straně složitelů a 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, IČ: 00845451, Horní 791/3, 
Ostrava-Hrabůvka na straně oprávněného z úschovy ve znění přílohy č. 5 tohoto materiálu za 
podmínky, že Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodne o prodeji nemovitých věcí 
dle předchozího bodu tohoto usnesení 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0095/20 
Oznámení o zahájení Z Ř (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) – VZ 24.20 
„Regenerace sídlišt ě Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” 
  
Usnesení číslo: 2797/RMOb-JIH/1822/49 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
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o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 24.20 „Regenerace sídliště Hrabůvka 
– 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” v otevřeném zadávacím řízení dle § 26 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. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního   
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Pavlína Nováčková, členka ZMOb a členka kontrolního výboru ZMOb 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Daniel Adamčík, vedoucí odboru strategického rozvoje 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 24.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 21.09.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0107/20  
Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné p ůsobnosti 
  
Usnesení číslo: 2798/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

k usnesení č. 2742/RMOb-JIH/1822/48 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

protokol o kontrole Magistrátu města Ostravy na stížnost občana a přijímá opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků, dle důvodové zprávy 
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2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih projednat protokol o kontrole Magistrátu města 
Ostravy, týkající se stížnosti občana, včetně přijatých opatření v rozsahu předloženého návrhu, 
dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0118/20  
Žádost o splátkový kalendá ř M. T. 
  
Usnesení číslo: 2799/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih uzavřít s XXXXXXXXXXXXXXX , 
nar. XXXXXXXXX, bytem Ostrčilova XXXXXXX, Ostrava-XXXXXXXX XXXXXX , 
dohodu o splátkách dluhu za byt č. X na ul. Edisonova XXXXXX, Ostrava-XXXXXXXX, v 
celkové výši 36 181 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1 000 Kč, a to po dobu 
36 měsíců, poslední 37. splátka je stanovena ve výši 181 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0024/20 
Zpracování studie “Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina” 
  
Usnesení číslo: 2800/RMOb-JIH/1822/49 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zadat zpracování studie “Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina” s Ing. Martinem 
Lampou, Dvořákova 377/32, 741 01 Nový Jičín, IČO:01863118 dle cenové nabídky  ze dne 
19.04.2020 ve výši 380 000 Kč bez DPH, 459 800 s DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související se zadáním zpracování 
studie “Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0045/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 21/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2020 a aktualizace st řednědobého výhledu rozpo čtu na léta 2021-2023 
  
Usnesení číslo: 2801/RMOb-JIH/1822/49 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit: 

1. rozpočtové opatření č. 21/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 874 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 221x, pol. 5169 o 670 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 544 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 2, § 4359, pol. 5499 o 850 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 2, § 5213, pol. 5139 o 663 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5132 o 350 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 863 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 5, § 1014, pol. 5169 o 90 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol.5901 o 90 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 50xx o 2 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 000 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje ORJ 11, § 6171, pol.  5169 o 200 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 200 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 51xx o 151 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 151 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 5169 o 1 468 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 468 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5154, ORG dle bodu h) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 27 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5162, ORG 270373 o 1 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5169, ORG dle bodu h) důvodové zprávy předloženého 
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materiálu o 108 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4359, pol. 5xxx o 364 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč 

i) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169, ORG 200707 o 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169, ORG 200701 o 600 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 600 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 516x o 150 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 150 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje § 31xx, pol. 5171 o 4 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 4 000 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3319,pol. 5339, ORG 200708 o 30 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5222, ORG 200708 o 60 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5339, ORG 200708 o 25 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 115 tis. Kč 

j) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 5331, ORG dle bodu j) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 1 680 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 680 tis. Kč 

k) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 2 000 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400296000000 o 605 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400297000000 o 605 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 3 210 tis. Kč 

l) 
- zvýší kapitálové příjmy ORJ 12, § 3639, pol. 311x o 6 813 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 6 813 tis. Kč 

m) 
- sníží daňové příjmy ORJ 4, pol. 1343 o 330 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 330 tis. Kč 

2. snížení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652, o částku 150 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1387/36a, IČO 70631743, o částku 45 tis. Kč 
s časovou použitelností 01.01.2020 do 31.12.2020 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, 
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se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Mitušova 1506/16, IČO 70631735, o částku 95 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

d) Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Dubina, Františka Formana 268/45, IČO 70944661, o částku 70 tis. Kč s časovou 
použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

e) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Kosmonautů 2217/15, IČO 70944687, o částku 200 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

f) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Kosmonautů 2218/13, IČO 70631760, o částku 33 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

g) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Horymírova 2978/100, IČO 70944628, o částku 120 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

h) Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 
Výškovice, Srbská 450/2, IČO 70631778, o částku 90 tis. Kč s časovou použitelností 
od 01.01.2020 do 31.12.2020 

i) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Výškovice, Šeříková 682/33, IČO 70631786, o částku 313 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

j) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Hrabůvka, Provaznická 831/64, IČO 70978310, o částku 26 tis. Kč s časovou 
použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

k) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvková 
organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1049/1, IČO 70978352, 
o částku 85 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

l) Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Zábřeh, Chrjukinova 1801/12, IČO 70978387, o částku 30 tis. Kč s časovou 
použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

m) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2600/6b, IČO 70978328, o částku 64 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

n) Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Zábřeh, Jugoslávská 2906/23, IČO 70978344, o částku 200 tis. Kč s časovou 
použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

o) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2613/4, IČO 75029847, o částku 4 tis. Kč s časovou 
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použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

p) Mateřská škola Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Dubina, Aloise Gavlase 182/12a, IČO 75029880, o částku 90 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

q) Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Adamusova 1041/7, IČO 75029871, o částku 40 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

r) Mateřská škola Ostrava-Dubina, F.Formana 13, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Dubina, Františka Formana 251/13, IČO 75029821, o částku 25 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

3. aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2023 ve znění přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh rozpočtových opatření č. 21/2020 
rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 a aktualizaci střednědobého výhledu 
rozpočtu na léta 2021-2023 Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 11.06.2020
 místostarosta 

 
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0046/20 
Návrh na rozd ělení volných zdroj ů u základního b ěžného ú čtu m ěstského obvodu 
Ostrava- Jih a rozpo čtových opat ření č. 22/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu 
Ostrava-Jih na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2802/RMOb-JIH/1822/49 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit rozpočtové opatření č. 22/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih, kterým se: 

a) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 5 200 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol.5169 o 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 3 700 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, §  3639, pol.5164 o 1 000 tis. Kč 

b) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 31 500 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400028000000 o 3 300 tis. Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400024600000 o 16 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400094000000 o 5 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400182000000 o 7 200 tis. Kč 

c) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 8 150 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400260000000 o 8 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169 o 150 tis. Kč 

d) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 6 300 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171, ORG 20206 o 6 300 tis. Kč 

e) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 20 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 20 000 tis. Kč 
  

  
2) ukládá 
  

místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh rozpočtových opatření č. 22/2020 
rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 11.06.2020
 místostarosta 

 
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0047/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 23/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2803/RMOb-JIH/1822/49 

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 se kapitálové výdaje ORJ 8, § 2141, pol. 6121, ORG 0400073000000 o 364 tis. Kč 
- sníží se kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400057000000 o 1 579 tis. Kč 
- sníží se běžné výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 5137, ORG 0400057000000 o 121 tis. Kč 
- sníží se kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 3590, ORG 0400199000000 
o 9 500 tis. Kč 
- sníží se kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400244000000 o 3 000 tis. Kč 
- sníží se kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400245000000 o 1 500 tis. Kč 
- zvýší se kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, UZ 3590, ORG 0400072000000 
o 9 500 tis. Kč 
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- zvýší se kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400072000000 o 5 500 tis. Kč 
- zvýší se běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 064 tis. Kč 

b) 
- sníží se kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400167000000 o 120 tis. Kč 
- zvýší se kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400353000000 o 120 tis. Kč 

c) 
- sníží se běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč 
- zvýší se kapitálové výdaje ORJ 8, § 3412, pol. 6121, ORG 0400354000000 o 500 tis. Kč 

d) 
- zvýší se neinvestiční přijaté transfery od krajů, pol. 4122, UZ 348 o 50 tis. Kč 
- zvýší se běžné výdaje ORJ 3, § 4379, pol. 5336, UZ 348, ORG 131 o 50 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 04.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0121/20  
Souhlas se z řízením sb ěrny spole čnosti SAZKA a.s. v prostoru sloužícím podnikání 
na ul. Horní 1664/63a, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 2804/RMOb-JIH/1822/49 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

udělit souhlas společnosti Černá louka s.r.o., IČO 26879280, se sídlem Černá louka 3235, 
Ostrava–Moravská Ostrava, s instalací komunikační technologie společnosti SAZKA a.s., 
IČO 26493993, se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, v prostoru sloužícím podnikání v objektu 
č.p. 1664, stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p.č.st. 2289 (odděleného 
dle GP č. 1543-55/2019 z pozemku p.p.č. 311/33 ostatní plocha, jiná plocha a dosud 
nezapsaného v katastru nemovitostí), v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1664/63a, 
Ostrava-Hrabůvka, z důvodu zřízení provozu sazkového terminálu v infocentru, a to maximálně 
po dobu trvání výpůjčky, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
VSV/RMOb/0005/20 
Dodatek č. 1 ke smlouv ě č. S/0116/2020/VSV 
  
Usnesení číslo: 2805/RMOb-JIH/1822/49 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
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uzavřít s Mgr. Petrem Juříčkem, IČO: 75918781, se sídlem Výškovická 448/155, 700 30 
Ostrava-Výškovice, Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S/0116/2020/VSV, ve znění přílohy č. 1 
předkládaného materiálu. Na základě dodatku č. 1 dojde mimo jiného ke změně data konání akce 
na 12.06.-13.06.2021, dále dojde ke změně ceny akce na částku 1 904 895 Kč bez DPH s tím, 
že tato cena může být vzhledem k posunutí data konání akce do roku 2021 a možnému navýšení 
cen subdodavatelů navýšena až o 4,5% bez nutnosti uzavřít dodatek 

  
 

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0005/20 
Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu Ostrava- Jih, 
které se bude konat 11.06.2020 
  
Usnesení číslo: 2806/RMOb-JIH/1822/49 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s návrhem programu 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat dne 11.06.2020 od 13:00 hodin dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0036/20  
Návrh na p řiznání odm ěny řediteli p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2807/RMOb-JIH/1822/49 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, 
IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0038/20  
Návrh na zm ěnu osobního p říplatku ředitele p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2808/RMOb-JIH/1822/49 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
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dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

 


