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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 18.06.2020 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

2823/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/02
04/20 

Bytová výstavba v k. ú. Hrabůvka, ul. Slezská x 
Provaznická 

2824/RMOb-JIH/1822/50 OFR/RMOb/00
50/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 25/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2825/RMOb-JIH/1822/50 OFR/RMOb/00
49/20 

Dohody o ukončení smlouvy o běžném účtu 
vedeného u Komerční banky, a.s. 

2826/RMOb-JIH/1822/50 SOC/RMOb/00
21/20 

Návrh odměny ředitelce Centra sociálních služeb 
Jih, příspěvkové organizace zřízenou statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

2827/RMOb-JIH/1822/50 OHS/RMOb/00
13/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

2828/RMOb-JIH/1822/50 OHS/RMOb/00
14/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

2829/RMOb-JIH/1822/50 OBH/RMOb/01
19/20 

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy 
z důvodu změny výměry nebytového prostoru 
sloužícího podnikání v objektu na ulici 29. dubna 
259/33, Ostrava-Výškovice 

2830/RMOb-JIH/1822/50 OBH/RMOb/01
22/20 

Uzavření dohody o Uznání dluhu a dohody 
o splátkách 

2831/RMOb-JIH/1822/50 OBH/RMOb/01
23/20 

Výpověď smlouvy o provádění odečtů odpařovacích 
indikátorů č. 07/2261/OBH ze dne 25. června 2007 
uzavřenou se společností iTEEN.CZ, s.r.o. 

2832/RMOb-JIH/1822/50 OBH/RMOb/01
30/20 

Projednání žádosti o snížení nájemného za pronájem 
garáže v objektu na ulici 
Dolní 160/34,Ostrava-Zábřeh 

2833/RMOb-JIH/1822/50 OBH/RMOb/01
31/20 

Projednání žádosti o prominutí nájemného 
za pronájem prostorů pro umístění nápojových 
automatů v objektu ÚMOb O.-Jih 

2834/RMOb-JIH/1822/50 OBH/RMOb/01
34/20 

Souhlas s provedením stavebních prací v objektu 
Patrice Lumumby č.p. 2717, k.ú. Zábřeh nad Odrou 

2835/RMOb-JIH/1822/50 OBH/RMOb/01
36/20 

Ukončení smluvního vztahu na zajištění nepřetržité 
havarijní služby a odstranění havarijního stavu 
v bytových domech a nebytových objektech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih 

2836/RMOb-JIH/1822/50 ODK/RMOb/00
40/20 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením 
dřevin 

2837/RMOb-JIH/1822/50 OPVO/RMOb/0
006/20 

Kontrola plnění úkolů z usnesení RMOb 
k 30.04.2020 

2838/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/01
18/20 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského 

2839/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/01
53/20 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími 
garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
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2840/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/01
72/20 

Návrh na výpověď smlouvy o výpůjčce pozemku 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

2841/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/01
84/20 

Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Gerasimovova 

2842/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/01
92/20 

Souhlas se stavebním záměrem a záměr na výpůjčku 
části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova 

2843/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/01
94/20 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Rudná 

2844/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/01
98/20 

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

2845/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/01
99/20 

Stanovisko k odkoupení pozemků v k. ú. Výškovice 
u Ostravy a k. ú. Zábřeh nad Odrou 

2846/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/02
00/20 

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

2847/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/02
06/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Moravská 

2848/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/02
07/20 

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

2849/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/02
09/20 

Souhlas se stavebním záměrem, výpůjčka části 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka 

2850/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/02
10/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbě garáže v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

2851/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/02
12/20 

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím 
objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 

2852/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/02
14/20 

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

2853/RMOb-JIH/1822/50 OSK/RMOb/01
38/20 

Změny organizační struktury, systemizovaných míst 
a dodatek k organizačnímu řádu Kulturního zařízení 
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

2854/RMOb-JIH/1822/50 OSK/RMOb/01
39/20 

Oznámení o vyhlášení volných dnů v základních 
školách zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 

2855/RMOb-JIH/1822/50 OSK/RMOb/01
41/20 

Souhlas s převedením finančních prostředků 
z rezervního fondu do fondu investic PO 

2856/RMOb-JIH/1822/50 OSK/RMOb/01
42/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové 
organizaci 

2857/RMOb-JIH/1822/50 OSK/RMOb/01
43/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, 
Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace 

2858/RMOb-JIH/1822/50 OSK/RMOb/01
44/20 

Souhlas s přijetím daru 

2859/RMOb-JIH/1822/50 OSK/RMOb/01
45/20 

Předání projektové dokumentace 

2860/RMOb-JIH/1822/50 OSK/RMOb/01
46/20 

Umístění zařízení na budovu ZŠ a MŠ 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33 za účelem 
monitoringu bezpečnostní situace 
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2861/RMOb-JIH/1822/50 OSK/RMOb/01
47/20 

Bezúplatný převod hmotného movitého majetku 

2862/RMOb-JIH/1822/50 OSK/RMOb/01
49/20 

Odpis nedobytných pohledávek Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 
1, příspěvkové organizaci 

2863/RMOb-JIH/1822/50 OSK/RMOb/01
48/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
příspěvkových organizací 

2864/RMOb-JIH/1822/50 INV/RMOb/002
7/20 

Zpracování projektové dokumentace stavby 
Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů 
sklepních prostor, reko. střechy a balkonů bytového 
domu ul. Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 
Ostrava-Bělský Les - dodatek č. 1 

2865/RMOb-JIH/1822/50 INV/RMOb/002
6/20 

VZ 98.19 Rekonstrukce objektu 
ul.Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka 

2866/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/00
94/20 

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

2867/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/00
96/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – 
VZ 89.19 „Zeleň za Lunou“ 

2868/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/00
97/20 

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

2869/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/00
99/20 

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

2870/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/01
05/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 17.20 
Zpracování projektové dokumentace „Úprava 
prostoru před kostelem v Zábřehu“ 

2871/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/01
06/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 22.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce 
tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih“ 

2872/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/01
07/20 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 16.18 
„Dynamický nákupní systém - 
Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních 
a jiných prací” 

2873/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/01
08/20 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS 
(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – 
VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění 
oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského 
obvodu Ostrava - Jih” 
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2874/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/01
09/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 27.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce 
areálu - SKATEPARK OSTRAVA-VÝŠKOVICE“ 

2875/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/01
10/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 36.20 
„Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava - 
Bělský Les; víceúčelové hřiště“ 

2876/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/01
11/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 35.20 „Oprava 
elektroinstalace ve společných prostorách bytových 
domů na ul. Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

2877/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/01
12/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 33.20 „Oprava 
oplocení ZŠ Březinova 52“ 

2878/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/01
13/20 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 25.20 „Oprava 
hydroizolace v objektu Velflíkova 8, 
Ostrava-Hrabůvka“ 

2879/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/01
14/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 45.20 „Oprava 
hydroizolace v objektu Velflíkova 8, 
Ostrava-Hrabůvka” 

2880/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/01
15/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 12.20 „Zateplení 
objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 
14, Ostrava-Zábřeh” 

2881/RMOb-JIH/1822/50 OSK/RMOb/01
51/20 

Revokace usnesení č. 2718/RMOb-Jih/1822/48 

2882/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/01
16/20 

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

2883/RMOb-JIH/1822/50 OBH/RMOb/01
37/20 

Pronájem náhradních bytů, zrušení předpisu 
nájemného za pronájem sklepů 

2884/RMOb-JIH/1822/50 OFR/RMOb/00
51/20 

Oznámení o změně úrokové sazby 

2885/RMOb-JIH/1822/50 OFR/RMOb/00
52/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 26/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2886/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/01
04/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 30.20 „Rekonstrukce 
bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih” 

2887/RMOb-JIH/1822/50 OMJ/RMOb/02
20/20 

Záměr na výpůjčku pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. V Zálomu 

2888/RMOb-JIH/1822/50 OVZ/RMOb/01
18/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 10.20 
„Revitalizace rybníků ve Výškovicích“ 



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 6/44 
  

2889/RMOb-JIH/1822/50 INV/RMOb/003
0/20 

VZ 95.19 Renovace kašny před poliklinikou 
naul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka - dodatek č.1 

2890/RMOb-JIH/1822/50 OBH/RMOb/01
41/20 

Žádost o povolení stavebních úprav v objektu 
na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh 

2891/RMOb-JIH/1822/50 INV/RMOb/002
8/20 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, 
Ostrava-Zábřeh - dovybavení 

2892/RMOb-JIH/1822/50 OPVO/RMOb/0
007/20 

Návrh na poskytnutí finančního daru 

2893/RMOb-JIH/1822/50 OFR/RMOb/00
54/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 28/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OMJ/RMOb/02
03/20 

Souhlas s přenecháním užívání pronajatého 
pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny 

 OBH/RMOb/01
29/20 

Projednání žádosti o prominutí nájemného a nákladů 
na služby spojené s užíváním prostoru v objektu 
bez č.p. v lokalitě ulice J. Matuška, O.-Dubina 

 OMJ/RMOb/01
96/20 

Ukončení smlouvy a zrušení věcného břemene, 
souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti cesty na částech pozemků 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Holasova 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0204/20  
Bytová výstavba v k. ú. Hrab ůvka, ul. Slezská x Provaznická 
  
Usnesení číslo: 2823/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informaci k výstavbě „BYTOVÝCH DOMŮ OSTRAVA - HRABŮVKA“ na pozemcích 
p.p.č. 270/14 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 1014 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 1015 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví PHP Gama s.r.o., IČO 06448615, 
se sídlem Štěpánská 2071/37, Nové Město, 110 00 Praha 1 a na pozemcích p.p.č. 241/4 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 270/2 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 270/18 ostatní plocha, 
jiná plocha a p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0050/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 25/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2824/RMOb-JIH/1822/50 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5171 o 26 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 6121 o 26 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5169 o 17 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 6409, pol. 5909 o 17 tis. Kč 

c) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400345000000 o 70 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400347000000 o 70 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400293000000 o 400 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400251000000 o 400 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6 § 3612, pol. 51xx, ORG 20206 o 350 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400356000000 o 350 tis. Kč 
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f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400262000000 o 42 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400247000000 o 42 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 120 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400285000000 o 120 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 382 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400092000000 o 1 382 tis. Kč 

i) 
-sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 080 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400341000000 o 1 080 tis. Kč 

j) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG dle bodu j) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 1 001 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400145000000 o 700 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 6121, ORG 0400321000000 o 300 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3632, pol. 6121, ORG 0400071000000 o 1 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 25.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0049/20 
Dohody o ukon čení smlouvy o b ěžném ú čtu vedeného u Komer ční banky, a.s. 
  
Usnesení číslo: 2825/RMOb-JIH/1822/50 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dohod o ukončení smlouvy k běžným účtům č. 19-9927560207/0100, 
19-9927550287/0100, 7747050227/0100 a 19-9927540257/0100 mezi městským obvodem 
Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451 a Komerční bankou, a.s., se sídlem 
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054 ve znění příloh č. 1  až 4 
předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0021/20 
Návrh odm ěny ředitelce Centra sociálních služeb Jih, p říspěvkové organizace z řízenou 
statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2826/RMOb-JIH/1822/50 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

odměnu ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih v souladu 
se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se “Zásadami 
pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního 
příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, 
Městským obvodem Ostrava-Jih”, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0013/20 
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku 
  
Usnesení číslo: 2827/RMOb-JIH/1822/50 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku 
spravovaného pod ORJ 2 v celkové výši 663 554,28 Kč dle důvodové zprávy: 

a)DDHM tř.5                        290 684,00 Kč 
b)DDMN do 40 000 Kč        197 024,66 Kč 
c)DDHM do 3 000 Kč          175 845,62 Kč 

  
 

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0014/20 
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku 
  
Usnesení číslo: 2828/RMOb-JIH/1822/50 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku 
spravovaného pod ORJ 9 v celkové výši 1 881 505,93 Kč dle přílohy č. 1 a 3 předloženého 
materiálu: 

028 0000 DDHM                  1 837 109,13 Kč 
902 0300 hmot. oper.                43 634,80 Kč 
901 0300 nemh. oper.                    762,00 Kč 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0119/20  
Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy z d ůvodu zm ěny vým ěry nebytového 
prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici 29 . dubna 259/33, Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 2829/RMOb-JIH/1822/50 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na rozšíření nájemní smlouvy č. 2/b/014/874/02 ze dne 24.09.2002, 
ve znění dodatků, uzavřené s organizaci Základní škola Ostrava-Výškovice, s.r.o., 
IČO 25376420, se sídlem 29. dubna 259/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, z důvodu zvýšení 
výměry prostoru v objektu č.p. 259, který stojí na pozemku p.č. 737 v k.ú. Výškovice u Ostravy, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, 
o výměru 16,2 m2, z původní výměry 1 289,84 m2 na výměru 1 306,04 m2, s výší nájemného 
156,55 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s určením účelu užívání 
jako sklad, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0122/20  
Uzavření dohody o Uznání dluhu a dohody o splátkách 
  
Usnesení číslo: 2830/RMOb-JIH/1822/50 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o Uznání dluhu a dohody o splátkách se společností Chutě života, s.r.o., 
IČO 24813753, se sídlem Horní 1492/55, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, která je na základě nájemní 
smlouvy č. 8/032/091/12 ze dne 11.06.2012, ve znění dodatků a č. 003/19/OBH ze dne 
11.01.2019, nájemcem prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1492, který je součástí 
pozemku p.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, 
na úhradu pohledávky v celkové výši 150 482 Kč a to v 17. splátkách, v rozsahu předloženého 
návrhu, dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 
  

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

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

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0123/20  
Výpov ěď smlouvy o provád ění odečtů odpa řovacích indikátor ů č. 07/2261/OBH ze dne 
25. června 2007 uzav řenou se spole čností iTEEN.CZ, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 2831/RMOb-JIH/1822/50 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypovědět smlouvu č. 07/2261/OBH o provádění odečtů odpařovacích indikátorů ze dne 
25.06.2007 uzavřenou se společností iTEEN.CZ, s.r.o. se sídlem Podmolova 828/3, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO:26866561, dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0130/20  
Projednání žádosti o snížení nájemného za pronájem garáže v objektu na ulici Dolní 
160/34,Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 2832/RMOb-JIH/1822/50 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

žádost Terezy Javašové, která je oprávněná provozovat živnost po úmrtí podnikatele Jaromíra 
Mičulky, IČO 15495892, se sídlem Dolní 160/34, Ostrava-Zábřeh, který byl nájemcem garáže 
v objektu bez č.p., který je součástí pozemku p.č.st.3920 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, pronajaté 
na základě nájemní smlouvy č. 2/b/032/370/00 (ag.č.00/1207/OBH) ze dne 15.11.2000, ve znění 
dodatků 

  
2) rozhodla 
  

nevyhovět žádosti o snížení nájemného za pronájem garáže v objektu bez č.p., který je součástí 
pozemku p.č.st. 3920 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nájemce Terezy Javašové, která je oprávněná 
provozovat živnost po úmrtí podnikatele Jaromíra Mičulky, IČO 15495892, se sídlem 
Dolní 160/34, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0131/20  
Projednání žádosti o prominutí nájemného za pronáje m prostor ů pro umíst ění 
nápojových automat ů v objektu ÚMOb O.-Jih 
  
Usnesení číslo: 2833/RMOb-JIH/1822/50 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

žádost společnosti Automaty Kavamat Vending s.r.o., IČO 27807703, se sídlem V Kolonii 42, 
Stará Ves nad Ondřejnicí-Košatka, která je nájemcem prostoru v objektu č.p. 791, který je 
součástí pozemku p.č.st. 669 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, 
a prostoru  v objektu č.p. 792, který je součástí pozemku p.č.st. 670 v k.ú. Hrabůvka, adresní 
místo Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka, pronajatých na základě nájemních smluv 
č. 8/032/93/15  (ag.č.15/742/OBH) ze dne 30.07.2015 a č. 2/b/014/865/03 (ag.č. 03/1878/OBH) 
ze dne 11.09.2003, ve znění dodatků 

  
2) rozhodla 
  

nevyhovět žádosti o prominutí nájemného za pronájem prostoru v objektu č.p. 791, který je 
součástí pozemku p.č.st. 669 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, 
a prostoru  v objektu č.p. 792, který je součástí pozemku p.č.st. 670 v k.ú. Hrabůvka, adresní 
místo Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka, nájemce společnosti Automaty Kavamat Vending 
s.r.o., IČO 27807703, se sídlem V Kolonii 42, Stará Ves nad Ondřejnicí-Košatka, za období 
od 01.04.2020 do 31.12.2020 ve výši 8 657 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0134/20  
Souhlas s provedením stavebních prací v objektu Pat rice Lumumby č.p. 2717, k.ú. 
Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2834/RMOb-JIH/1822/50 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vydání souhlasu s vybudováním mobilního odlučovače tuků pro provozovnu Bistra-rychlého 
občerstvení umístěného v 1.NP objektu č.p. 2717, na pozemku parc.č.st. 3564 zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, obec Ostrava, v rozsahu dle snímku, 
který je Přílohou č.3 tohoto materiálu, nájemcem  OC Luna s.r.o., IČO 01688880, se sídlem 
Palackého třída 916/158, 612 00 Brno za předpokladu splnění podmínek dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0136/20  
Ukon čení smluvního vztahu na zajišt ění nep řetržité havarijní služby a odstran ění 
havarijního stavu v bytových domech a nebytových ob jektech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2835/RMOb-JIH/1822/50 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

výpověď rámcové smlouvy agend. č. S/1058/2018/OBH ze 23.01.2019 a rámcové smlouvy 
agend. č. S/1075/2018/OBH ze dne 21.05.2019 společnosti EV - servis s.r.o.,  se sídlem 
Klimkovická 50/30, 708 00, Ostrava-Poruba, IČO  60318457, na zajištění havarijní služby 
a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0040/20 
Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řevin 
  
Usnesení číslo: 2836/RMOb-JIH/1822/50 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s kácením 2 ks dřevin - 1 ks topolu simonova (Populus Simonsii) o obvodu kmene 175 cm 
na pozemku p.č. 654/12 a 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata) o obvodu kmene 190 cm na pozemku 
p.č. 654/9 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v rámci stavby „Rekonstrukce TT na ul. Pavlovova včetně 
zastávky Rodimcevova“, pro investora akce Dopravní podnik Ostrava a.s., dle předloženého 
materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0006/20 
Kontrola pln ění úkol ů z usnesení RMOb k 30.04.2020 
  
Usnesení číslo: 2837/RMOb-JIH/1822/50 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

předloženou kontrolu plnění úkolů z usnesení RMOb k 30.04.2020 s tím, že: 

a) úkoly z usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se ponechávají ve sledování 

b) úkoly z usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu jsou splněny a vyřazují se z dalšího 
sledování 

c) u úkolů z usnesení dle přílohy č. 3 se mění termín plnění úkolu dle předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0118/20  
Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. V . Jiřikovského 
  
Usnesení číslo: 2838/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc.č. 71/3 ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Dubina u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování 
veřejné sítě elektronických komunikací, v rozsahu dle geometrického plánu č. 503-301/2019, 
na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 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. 3 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0153/20  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2839/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

1. polovina pozemku p.č.st. 2967/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,5 m2 (celková 
výměra 21m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

2. pozemek p.č.st. 3737, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0172/20  
Návrh na výpov ěď smlouvy o výp ůjčce pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská 
  
Usnesení číslo: 2840/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypovědět Smlouvu o výpůjčce č. 11/a/014/95/04/Maz ze dne 17.02.2004, uzavřenou 
se spolkem TJ SBD Ostrava - Zábřeh  z.s., IČO 45234213, se sídlem Volgogradská 2600/6b, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava Základní škola Volgogradská, za účelem užívání  pozemku 
p.p.č. 783/20 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0184/20  
Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Gerasimovova 
  
Usnesení číslo: 2841/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku parc. č. 654/28 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 
43 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gerasimovova, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 
za účelem umístění a užívání parkovacího stání č. 1 o výměře 14,5 m2, parkovacího stání č. 2 
o výměře 14,8 m2 a parkovacího stání č. 3 o výměře 13,7 m2, na dobu určitou 5 let, s tím, 
že po uplynutí se změní doba pronájmu na neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
za podmínky, že nájemci zajistí na své náklady geometrické zaměření parkovacích stání 
a po jejich kolaudaci stavbu parkovacích stání bezúplatně převedou do vlastnictví statutárního 
města Ostravy, městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0192/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a zám ěr na výp ůjčku části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Mitušova 
  
Usnesení číslo: 2842/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru v rámci stavby pod názvem „PŘÍSTAVBA 
BEZBARIÉROVÝCH RAMP U VSTUPŮ BYTOVÉHO DOMU MITUŠOVA 1074, 1075, 
1076, OSTRAVA – HRABŮVKA“ spočívajícím v umístění tří bezbariérových ramp 
pro zajištění přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace do bytového domu 
č. p. 1074, 1075 a 1076 na ulici Mitušova, na části pozemku p.p.č. 354/14, ostatní plocha, zeleň, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 1, tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka Společenství 
vlastníků Mitušova 1074, 1075, 1076, IČO: 06099262, se sídlem Mitušova 1076/73, Hrabůvka, 
700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o záměru na výpůjčku části pozemku p.p.č. 354/14, ostatní plocha, zeleň, o výměře 56,91 m2

v k. ú. Hrabůvka, ulice Mitušova, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění 
a užívání tří bezbariérových ramp pro zajištění přístupu osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace do bytového domu č. p. 1074, 1075 a 1076 na ulici Mitušova, v rozsahu dle snímku, 
který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0194/20  
Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Rudná 
  
Usnesení číslo: 2843/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k  částem pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha 
a p.p.č. 623/95 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět 
umístění, provozování a udržování veřejné sítě elektronických komunikací v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3599-184/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 15 200 Kč + 
zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí 
Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0198/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Jižní 
  
Usnesení číslo: 2844/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „Stavební úprav a přístavba lodžií 
na objektu Jižní 2166/13, Zábřeh, 700 30  Ostrava“ spočívajícím v osazení a ukotvení 12 kusů 
předsazených zavěšených prefabrikovaných lodžií, které budou situovány 
do jednoho lodžiového sloupce po čtyřech kusech o rozměrech 3,74 x 1,5 m a jednoho 
zdvojeného lodžiového sloupce po čtyřech kusech o rozměrech 7,34 x 1,5 m, na stávající fasádu 
bytového domu č.p. 2166, který stojí na pozemku p.č.st. 3346, umísťovaných nad částí pozemku 
p.p.č. 654/79, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, svěřeném 
městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; 
souhlas pro stavebníka – Společenství vlastníků Jižní 2166/13, IČO: 03090957, se sídlem 
Jižní 2166/13, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0199/20  
Stanovisko k odkoupení pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy a k. ú. Záb řeh nad Odrou
  
Usnesení číslo: 2845/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

nesouhlasné stanovisko ke svěření pozemků: 
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• parc.č. 716, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez č.p./č.e., 
tech. vybavení, 
• parc.č. 717, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 
tech. vybavení, 
• parc.č. 793/195, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

a pozemků: 

• p.č.st. 3532/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 1866, rod. dům, 
• p.č.st. 3532/2, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 1867, rod. dům, 
• p.č.st. 3533, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez č.p./č.e., jiná stavba, 
• p.p.č. 961/3, ostatní plocha, manipulační plocha, 
• p.p.č. 994/3, ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava, ve vlastnictví České republiky, s nimiž má právo hospodařit MILNEA státní 
podnik v likvidaci, IČO: 00016187, se sídlem Třanovského 622/1, Řepy, 163 00  Praha 6, 
do správy městského obvodu Ostrava-Jih v případě jejich nabytí do vlastnictví statutárního 
města Ostravy a nemá námitky k jejich odkoupení statutárním městem Ostrava 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0200/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 2846/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „Stavební úpravy a přístavba bytového 
domu Čujkovova 1748/49, Zábřeh, 700 30  Ostrava“ spočívajícím v osazení a ukotvení 8 kusů 
předsazených zavěšených prefabrikovaných lodžií, které budou situovány do dvou lodžiových 
sloupců po čtyřech kusech o rozměrech 3,74 x 1,5 m, na stávající fasádu bytového domu 
č.p. 1748, který stojí na pozemku p.č.st. 2162, umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/46, 
ostatní plocha, zeleň, v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka –
Společenství vlastníků Čujkovova 1748/49, IČO: 27844218, se sídlem Čujkovova 1748/49, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0206/20  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Moravská 
  
Usnesení číslo: 2847/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 200/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
1 m² v k. ú. Hrabůvka, ul. Moravská, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 
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materiálu, za účelem umístění a užívání poštovní odkládací schrány, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0207/20  
Záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 2848/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m² 
a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 90 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, 
za účelem užívání pozemků jako zahrádky č. 12, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou 

  
 

zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0209/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem, výp ůjčka části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Mjr. Nováka 
  
Usnesení číslo: 2849/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru, spočívajícím v umístění stavby pergoly o půdorysných 
rozměrech 5 m x 12,5 m na části pozemku 433/33 ostatní plocha, zeleň o výměře 62,5 m² v k. ú. 
Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
souhlas pro stavebníka 1. Judo club Baník Ostrava, z.s., IČO 270 15 891, se sídlem Jaroslava 
Misky 71/11, Dubina, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 

 
2) rozhodla 
  

vypůjčit část pozemku p.p.č. 433/33 ostatní plocha, zeleň o výměře 130 m² v k. ú. Hrabůvka, 
ulice Mjr. Nováka, spolku 1. Judo club Baník Ostrava, z.s., IČO 270 15 891, se sídlem Jaroslava 
Misky 71/11, Dubina, 700 30 Ostrava, za účelem užívání jako pozemku ke sportovnímu zařízení 
provozovanému v prostorách budovy č.p. 1455, stavbě občanského vybavení, která je součástí 
pozemku p.č.st. 1303 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka na ulici Mjr. Nováka 34 
(zajištění sportovních aktivit), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 5 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0210/20  
Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bě 
garáže v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2850/RMOb-JIH/1822/50 

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. 3651, zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0212/20  
Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objekt u v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2851/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout parkovací stání č. 47 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, 
stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 199 v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Bedřicha Václavka 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/0214/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, ul. Slezská 
  
Usnesení číslo: 2852/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků p.p.č. 223/5 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 241/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 241/13 ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 241/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 241/26 ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 241/38 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/6 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 243/7 
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, 
udržování a provozování veřejné sítě elektronických komunikací v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 1536-181/2019, na dobu neurčitou za náhradu ve výši 23 280 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností CETIN a.s., IČO 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00 Praha 9, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 2 tohoto 
materiálu 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0138/20 
Změny organiza ční struktury, systemizovaných míst a dodatek k orga nizačnímu řádu 
Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2853/RMOb-JIH/1822/50 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

změny organizační struktury, systemizovaných míst a dodatek k organizačnímu řádu Kulturního 
zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO: 73184560, které jsou uvedeny v přílohách tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0139/20  
Oznámení o vyhlášení volných dn ů v základních školách z řízených statutárním 
městem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2854/RMOb-JIH/1822/50 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

oznámení o vyhlášení volných dnů v základních školách zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0141/20  
Souhlas s p řevedením finan čních prost ředků z rezervního fondu do fondu investic PO  
  
Usnesení číslo: 2855/RMOb-JIH/1822/50 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s převodem finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace se sídlem 
V. Košaře121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0142/20  
Výjimka z po čtu d ětí v Základní škole a mate řské škole Ostrava- Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2856/RMOb-JIH/1822/50 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 
  

povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizaci se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, 
pro školní rok 2020/2021, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0143/20  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Harmonie 
Ostrava-Hrab ůvka, Zlepšovatel ů 27, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2857/RMOb-JIH/1822/50 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizace, se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 75029863 v celkové hodnotě 104 160 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Petra Richterová, T: 30.06.2020
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0144/20  
Souhlas s p řijetím daru 
  
Usnesení číslo: 2858/RMOb-JIH/1822/50 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru v hodnotě 5 000 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0145/20  
Předání projektové dokumentace 
  
Usnesení číslo: 2859/RMOb-JIH/1822/50 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o předání projektové dokumentace z Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 
27, příspěvkové organizace, se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 75029863, v celkové hodnotě 40 000 Kč, statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu 
Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0146/20  
Umíst ění zařízení na budovu ZŠ a MŠ Ostrava- Výškovice, Še říková 33 za ú čelem 
monitoringu bezpe čnostní situace 
  
Usnesení číslo: 2860/RMOb-JIH/1822/50 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o umístění zařízení na budovu Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace, se sídlem Šeříková 682/33, 700 30 
Ostrava-Výškovice, IČO 70631786 se společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 
702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 25857568, a to v souladu se Smlouvou o poskytování služby 
elektronických komunikací č. 44/021/130/15 ze dne 06.08.2015, ve znění pozdějších dodatků, 
za účelem monitoringu bezpečnostní situace v dané lokalitě, v rozsahu dle důvodové zprávy 
a příloh tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0147/20  
Bezúplatný p řevod hmotného movitého majetku 
  
Usnesení číslo: 2861/RMOb-JIH/1822/50 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o bezúplatném převodu hmotného movitého majetku Základní škole  a mateřské škole 
Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652 v celkové hodnotě 14 215 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0149/20  
Odpis nedobytných pohledávek Základní školy a mate řské školy Ostrava- Bělský Les, 
B. Dvorského 1, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2862/RMOb-JIH/1822/50 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

s odepsáním nedobytných pohledávek Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizace v celkové výši 4 500 Kč dle předložené důvodové 
zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0148/20  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 p říspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 2863/RMOb-JIH/1822/50 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2020 

- Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace, se sídlem 
F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, dle předložené důvodové 
zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2020 

- Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace, se sídlem 
F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 1 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 9  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0027/20 
Zpracování projektové dokumentace stavby Zateplení obvodového plášt ě, střechy 
a strop ů sklepních prostor, reko. st řechy a balkon ů bytového domu ul. Dr. Šavrdy 
č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-B ělský Les - dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 2864/RMOb-JIH/1822/50 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové č. S/1032/2019/INV ze dne 05.12.2019 
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na veřejnou zakázku zpracování projektové dokumentace akce Zateplení obvodového pláště, 
střechy a stropů sklepních prostor, reko. střechy a balkonů bytového domu ul. Dr. Šavrdy 
č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-Bělský Les se zhotovitelem Komplexní služby Dušek, s.r.o., 
Bechlínská 705/4, 190 00 Letňany-Praha 9, IČO 03931382. Dodatkem č. 1 se zvyšuje konečná 
cena na tuto zakázku o částku 18 000 Kč bez DPH na 310 000 Kč bez DPH  z důvodu nutnosti 
realizace nezbytných prací  nad rámec této smlouvy 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s  uzavřením dodatku č. 1 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 24.07.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0026/20 
VZ 98.19 Rekonstrukce objektu ul.Velflíkova 385/14,  Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 2865/RMOb-JIH/1822/50 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č.1 k SOD agendové číslo S/0115/2020/INV ze dne 19.02.2020 
se zhotovitelem S-O-D Holding s.r.o., IČO 268 30 272 na akci VZ 98.19 Rekonstrukce objektu 
ul.Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka. Na základě předložených dokladů, kterými 
se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje cena  o 875 250,15 Kč bez DPH 
na částku 10 904 250,15 Kč bez DPH a současně se prodlužuje termín provedení díla 
o 15 kalendářních dnů na 165 kalendářních dnů 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č.1 k SOD 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0094/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 19.20 
„Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54- 56, p.p.č. 654/54, k.ú. Záb řeh 
nad Odrou“ 
  
Usnesení číslo: 2866/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

k usnesení č. 2591/RMOb-JIH/1822/46 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 



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 25/44 
  

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 19.20 „Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, 
p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 
- STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 25864092, 
za nabídkovou cenu 1 840 229,02 Kč bez DPH, tj. 2 226 677,11 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 
65 kalendářních dnů od zahájení díla, 
- jako druhým v pořadí s účastníkem ŠÍP STAVING s.r.o., Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava 
- Zábřeh, IČO: 25385755, za nabídkovou cenu 1 908 358,14 Kč bez DPH, tj. 2 309 113,35 Kč 
vč. DPH, a s lhůtou realizace 70 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 19.20 „Vybudování parkovacích stání 
na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.06.2020
 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 malého rozsahu na stavební práce 
VZ 19.20 „Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh 
nad Odrou“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 14.08.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0096/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 89.19 „Zele ň za Lunou“ 
  
Usnesení číslo: 2867/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

k usnesení č. 2370/RMOb-JIH/1822/40 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 89.19 „Zeleň za Lunou“ a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní 
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem STAVIA – silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 
718 00 Ostrava – Kunčičky, IČO: 25864092, za nabídkovou cenu 12 480 047,42 Kč bez DPH, tj. 
15 100 857,38 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 22 kalendářních týdnů od zahájení díla 
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2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 89.19 „Zeleň za Lunou“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
VZ 89.19 „Zeleň za Lunou“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.08.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0097/20 
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: 2868/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

k usnesení č. 2590/RMOb-JIH/1822/46 
k usnesení č. 2792/RMOb-JIH/1822/49 
  
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.) 
OVZ/RMOb/0099/20 
Změna zadávací dokumentace (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) – VZ 10.20 „Revitalizace rybn íků ve Výškovicích” 
  
Usnesení číslo: 2869/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

k usnesení č. 2790/RMOb-JIH/1822/49 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce VZ 10.20 „Revitalizace rybníků ve Výškovicích” 
dle předložené důvodové zprávy 

  
2) bere na vědomí 
  

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

  
 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0105/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 17.20 Zpracování projektové dokumentace „Úprava prostoru p řed kostelem 
v Zábřehu“ 
  
Usnesení číslo: 2870/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

k usnesení č. 2667/RMOb-JIH/1822/47 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 17.20 Zpracování projektové dokumentace „Úprava prostoru před kostelem 
v Zábřehu“ a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 –
Karlín, IČO: 45797170, za nabídkovou cenu 399 000 Kč bez DPH, tj. 482 790 Kč vč. DPH, 
s lhůtou realizace 325 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy 
a s hodinovou sazbou za výkon autorského dozoru 800 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 17.20 Zpracování projektové dokumentace „Úprava 
prostoru před kostelem v Zábřehu“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru investičního 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 17.20 
Zpracování projektové dokumentace „Úprava prostoru před kostelem v Zábřehu“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.08.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0106/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 22.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonst rukce tramvajového podchodu 
Tylova, ul. Plze ňská, Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2871/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

k usnesení č. 2665/RMOb-JIH/1822/47 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na 
služby VZ 22.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu 
Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“ a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, 
IČO: 48391531, za nabídkovou cenu 1 968 000 Kč bez DPH, tj. 2 381 280 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 200 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou za výkon 
autorského dozoru 600 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 22.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 22.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, 
ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.08.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0107/20 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní ve řejná zakázka 
na služby) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - I nženýrsko- investorská činnost 
a stavebn ě technický dozor investora p ři realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 2872/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

k usnesení č. 2662/RMOb-JIH/1822/47 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a s čl. VIII. odst. 2. v Části I Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o zařazení níže uvedených dodavatelů 
do zavedeného dynamického nákupního systému na nadlimitní veřejnou zakázku na služby 
VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický 
dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací”, a to: 

- Ing. Miroslav Pytel, Slavníkovců 470/13a, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory, 
IČO: 18110592  (žádost o účast č. 25) 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0108/20 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 2873/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

k usnesení č. 2353/RMOb-JIH/1822/40 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí zařazení níže 
uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to Ing. Miroslava Pytla, 
Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 18110592 (žádost o účast č. 59) 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0109/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 27.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonst rukce areálu - SKATEPARK 
OSTRAVA-VÝŠKOVICE“ 
  
Usnesení číslo: 2874/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

k usnesení č. 2666/RMOb-JIH/1822/47 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 27.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce areálu - SKATEPARK 
OSTRAVA-VÝŠKOVICE“ a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem Ing. Vladimírem Slonkou, Ztracená 231, 739 34 Šenov, 
IČO: 11193841, za nabídkovou cenu 195 000 Kč bez DPH, tj. 235 950 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 129 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou 
sazbou za výkon autorského dozoru 300 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 27.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce areálu - SKATEPARK OSTRAVA-VÝŠKOVICE“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 30.06.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 27.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce areálu - SKATEPARK 
OSTRAVA-VÝŠKOVICE“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.08.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0110/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 36.20 
„Rekonstrukce h řišt ě při ZŠ Dvorského, Ostrava - B ělský Les; víceú čelové h řišt ě“ 
  
Usnesení číslo: 2875/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 36.20 
„Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava - Bělský Les; víceúčelové hřiště“ dle ust. § 27 
v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

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

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

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

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

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 36.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 06.08.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0111/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 35.20 
„Oprava elektroinstalace ve spole čných prostorách bytových dom ů na ul. Jubilejní 26, 
28, 30, Ostrava-Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 2876/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 35.20 

„Oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů na ul. Jubilejní 26, 28, 30, 
Ostrava-Hrabůvka“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém 
materiálu s úpravou 

  
2) jmenuje 
  

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Květoslava Kornasová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 35.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 27.08.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0112/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 33.20 
„Oprava oplocení ZŠ B řezinova 52“ 
  
Usnesení číslo: 2877/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 33.20 
„Oprava oplocení ZŠ Březinova 52“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad 
pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih 
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným 
v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

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

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

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 33.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 06.08.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0113/20 
Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 25.20 
„Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrav a-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 2878/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

k usnesení č. 2812/RMObM-JIH/1822/21 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zrušení zadávacího řízení u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 25.20 
„Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ z důvodu odstoupení 
vybraného dodavatele BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, Michálkovice, 
715 00 Ostrava, IČO: 25392077, ze zadávacího řízení 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 25.20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, 
Ostrava-Hrabůvka“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0114/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 45.20 
„Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrav a-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 2879/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 45.20 
„Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka” dle ust. § 27 v návaznosti 
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu s úpravou 

 
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 
1. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

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

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 45.20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka” a předložit 
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 07.08.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0115/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 12.20 „Zateplení objektu a oprava zahradních 
teras p ři MŠ Rezkova 14, Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 2880/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

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

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu 
o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
VZ 12.20 „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh” 
a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
SV UNIPS s.r.o., sídlem Bílovecká 106/9, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 48391204, 
za nabídkovou cenu 8 941 762,59 Kč bez DPH a lhůtou realizace 100 kalendářních dnů 
od zahájení díla 
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2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 12.20 „Zateplení objektu a oprava zahradních 
teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 10.07.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 12.20 „Zateplení objektu a oprava zahradních teras 
při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0151/20  
Revokace usnesení č. 2718/RMOb-Jih/1822/48 
  
Usnesení číslo: 2881/RMOb-JIH/1822/50 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

usnesení č. 2718/RMOb-Jih/1822/48 

  
2) neschvaluje 
  

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 

  
3) neschvaluje 
  

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů dle důvodové zprávy 

  
4) zmocňuje 
  

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

řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,Březinova 52, 
RNDr. Janu Veřmiřovskému, Ph.D. zajistit: 

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: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., T: 30.09.2020
 ředitel PO 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0116/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  18.20 „Oprava 
střechy na MŠ Mjr. Nováka” 
  
Usnesení číslo: 2882/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

k usnesení č. 2605/RMOb-JIH/1822/46 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu k veřejné 
zakázce malého rozsahu na stavební práce VZ 18.20 „Oprava střechy 
na MŠ Mjr. Nováka”  o vyloučení účastníka SEADON s.r.o. se sídlem Rovniny 1116/45, 748 
01 Hlučín, IČO: 28601505 z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 18.20 „Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka” a o uzavření smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem: 

- R3STAV s.r.o., Slavíkova 6143/18e, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 04045394, za nabídkovou 
cenu 1 794 520,14 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 35 kalendářních dnů od zahájení díla 

a jako druhým v pořadí: 

- REKTIMONT s.r.o., Prokopa Velikého 1160/10, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 25389408, 
za nabídkovou cenu 1 791 703,89 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od 
zahájení díla 
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3) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 18.20 
„Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 03.07.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 
4) 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 18.20 „Oprava 
střechy na MŠ Mjr. Nováka” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0137/20 
Pronájem náhradních byt ů, zrušení p ředpisu nájemného za pronájem sklep ů 
  
Usnesení číslo: 2883/RMOb-JIH/1822/50 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o pronájmu náhradních bytů na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu 
náhradního bytu s nájemci bytů nacházejících se ve 2. - 6. nadzemním podlaží stavby č.p. 
XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. 2083 - zastavěná plocha a nádvoří v 
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1718/29, obec Ostrava: 

a) Čujkovova XXXXXXX, 1+1, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX - XXXXXXX XXXXXX , nar. 
XXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

b) Čujkovova XXXXXXX, 1+1, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX - XXXXXX XXXXX , nar. 
XXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

c) Čujkovova XXXXXXX, 1+1, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX – XXXXXXXX XXXXXX , nar. 
XXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

d) Čujkovova XXXXXXX, 1+1, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX – XXXXXXXXX XXXXXX , nar. 
XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

při stanovení smluvních podmínek uzavření smlouvy o nájmu bytu specifikovaných v Příloze 
č. 1 a dle důvodové zprávy 

 



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 39/44 
  

 

2. o zrušení předpisu měsíčního nájemného za pronájem obsazených laťových sklepních kójí 
nájemcům bytů v bytovém domě č.p. XXXX na ul. Čujkovova XX v Ostravě-Zábřehu za 
neužívání sklepních kójí specifikovaných v Příloze č. 2 z důvodu realizace investiční akce 
“Rekonstrukce bytového domu Čujkovova XX“, a to s účinností od 01.07.2020 do doby 
ukončení veškerých stavebních prací v domě, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0051/20 
Oznámení o zm ěně úrokové sazby 
  
Usnesení číslo: 2884/RMOb-JIH/1822/50 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

oznámení Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969,  PSČ 114 07, 
IČO 45317054, o změně úrokové sazby na spořicím účtu č. 115-9537460227/0100 s účinností 
od 12.06.2020 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0052/20 
Návrh rozpo čtového opat ření č. 26/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2885/RMOb-JIH/1822/50 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400299000000 o 70 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6121, ORG 0400020000000 o 70 tis. Kč  

  
2) ukládá 
  odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 25.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0104/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  30.20 
„Rekonstrukce bo čního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 2886/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

k usnesení č. 2674/RMOb-JIH/1822/47 
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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 30.20 „Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb 
Ostrava-Jih” s vybraným dodavatelem: Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Bohumín - Starý 
Bohumín, Čs. armády 505, PSČ 73581, IČO: 29392918, za nabídkovou cenu 521 968,57 Kč 
bez DPH a s lhůtou realizace 39 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem k VZ 30.20 „Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 17.06.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
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 30.20 
„Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 03.07.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0220/20  
Záměr na výp ůjčku pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. V Zálomu 
  
Usnesení číslo: 2887/RMOb-JIH/1822/50 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na výpůjčku pozemku p.p.č. 287/30 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
o výměře 2268 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice V Zálomu za účelem zajištění výcviku 
mladých hasičů, pořádání závodů a kulturních akcí, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0118/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 10.20 „Revital izace rybník ů ve Výškovicích“ 
  
Usnesení číslo: 2888/RMOb-JIH/1822/50 

OVZ 

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

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu 
o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
VZ 10.20 „Revitalizace rybníků ve Výškovicích“ a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní 
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem „Sdružení firem VODOSTAV-STAMEX“ 
zastoupeným vedoucím účastníkem sdružení VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o., Gorkého 
3091/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 46577319 a účastníkem sdružení STAMEX 
spol. s r.o., 747 44, Březová 8, IČO: 64084256, za nabídkovou cenu 6 322 381,02 Kč bez DPH 
a lhůtou realizace 271 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 10.20 „Revitalizace rybníků ve Výškovicích“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 07.07.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 10.20 „Revitalizace rybníků ve Výškovicích“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0030/20 
VZ 95.19 Renovace kašny p řed poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrab ůvka -
dodatek č.1 
  
Usnesení číslo: 2889/RMOb-JIH/1822/50 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové č. S/1037/2019/INV ze dne 4.11.2019 
na veřejnou zakázku realizace “Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, 
Ostrava-Hrabůvka” se zhotovitelem TOKAMA stavební  s.r.o., Ostravská 19, 739 25 Sviadnov, 
IČ 01445961. Dodatkem č. 1 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 50 119,75 Kč 
bez DPH na 4 029 466,10 Kč bez DPH z důvodu nutnosti realizace nezbytných prací nad rámec 
této smlouvy. Zároveň se v této souvislosti prodlužuje termín provedení díla - zhotovitel dílo 
provede do 94 kalendářních dnů 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 10.07.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0141/20  
Žádost o povolení stavebních úprav v objektu na ul.  V Zálomu 2948/1, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 2890/RMOb-JIH/1822/50 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vydání souhlasu s provedením stavebních úprav charakteru technického zhodnocení a změnou 
účelu užívání prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 2948, který je součástí pozemku 
parc.č.st. 4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, 
budoucímu nájemci prostor Knihovně města Ostravy, p.o., IČO 00097586, se sídlem 
28. Října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupené Mgr. Miroslavou Sabelovou, 
ředitelkou, v rozsahu předložené projektové dokumentace dle důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

udělení souhlasu k odpisování skutečně vynaložených nákladů spojených se stavebními 
úpravami charakteru technického zhodnocení v účetnictví budoucího nájemce Knihovny města 
Ostravy, p.o., IČO 00097586, se sídlem 28.října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
zastoupené Mgr. Miroslavou Sabelovou, ředitelkou 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0028/20 
Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č.st.3202, Ostrava-Záb řeh - dovybavení 
  
Usnesení číslo: 2891/RMOb-JIH/1822/50 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu se zhotovitelem ELIN servis s.r.o. 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, 
Hornická 3212/64, IČO 25396633, za nabídkovou cenu 736 790,72 Kč bez DPH a termínem 
realizace 60 kalendářních dnů 

  
3) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením smlouvy 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.06.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0007/20 
Návrh na poskytnutí finan čního daru 
  
Usnesení číslo: 2892/RMOb-JIH/1822/50 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

poskytnout finanční dar 10 000 Kč obci Šumvald, se sídlem Šumvald č.p. 17, 783 85, 
IČO 002 99 537 a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0054/20 
Návrh rozpo čtového opat ření č. 28/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2893/RMOb-JIH/1822/50 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

- sníží běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5139 o 10 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 14, § 6171, pol. 5321 o 10 tis. Kč 
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2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 25.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 


