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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 25.06.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2894/RMOb-JIH/1822/51 OFR/RMOb/00
53/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 27/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2895/RMOb-JIH/1822/51 OMJ/RMOb/02
08/20 

Souhlas s provedením stavebního záměru a zřízení 
věcného břemene na částech pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Petroncova 

2896/RMOb-JIH/1822/51 OMJ/RMOb/02
21/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

2897/RMOb-JIH/1822/51 OMJ/RMOb/02
16/20 

Souhlas s přenecháním užívání pronajatého 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká 

2898/RMOb-JIH/1822/51 OMJ/RMOb/02
17/20 

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

2899/RMOb-JIH/1822/51 OMJ/RMOb/02
18/20 

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava 

2900/RMOb-JIH/1822/51 OMJ/RMOb/02
02/20 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích 
objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 

2901/RMOb-JIH/1822/51 OSK/RMOb/01
53/20 

Odebrání osobního příplatku řediteli Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace 

2902/RMOb-JIH/1822/51 OSK/RMOb/01
50/20 

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

2903/RMOb-JIH/1822/51 OSK/RMOb/01
52/20 

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

2904/RMOb-JIH/1822/51 OSK/RMOb/01
55/20 

Přerušení provozu mateřských škol 

2905/RMOb-JIH/1822/51 VSV/RMOb/00
07/20 

Dodatek ke smlouvě 

2906/RMOb-JIH/1822/51 ODK/RMOb/00
15/20 

Aktualizace provozního řádu tržiště 

2907/RMOb-JIH/1822/51 ODK/RMOb/00
23/20 

Žádost o exhumaci a vydání sociální urny 
pozůstalým 

2908/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
35/20 

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení 
nájmu) 

2909/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
24/20 

Podání výpovědi z nájmu bytu 

2910/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
39/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní 
nájemné 

2911/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
43/20 

Prominutí nedoplatku z vyúčtování služeb 
po zemřelém 

2912/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
40/20 

Volný byt č. 8 v bytovém domě 
na ul. Odborářská 677/72 v O.-Hrabůvce 
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2913/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
28/20 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného 
chování 

2914/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
42/20 

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

2915/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
17/20 

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu 
po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu 
ze zákona 

2916/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
27/20 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu 
při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 

2917/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
32/20 

Žádosti o odložení splatnosti nájemného z bytu 

2918/RMOb-JIH/1822/51 SOC/RMOb/00
26/20 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

2919/RMOb-JIH/1822/51 SOC/RMOb/00
28/20 

Pronájem bytu v bytovém domě 
na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 

2920/RMOb-JIH/1822/51 SOC/RMOb/00
29/20 

Pronájem bytu v bytovém domě 
na ul.Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce 

2921/RMOb-JIH/1822/51 SOC/RMOb/00
27/20 

Poskytnutí finančního daru 

2922/RMOb-JIH/1822/51 OVZ/RMOb/01
19/20 

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” 

2923/RMOb-JIH/1822/51 OVZ/RMOb/01
17/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 
03.20 „Odstranění betonových prvků v městském 
obvodu Ostrava-Jih“ 

2924/RMOb-JIH/1822/51 OVZ/RMOb/01
21/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 40.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce plotu 
u MŠ Předškolní 1“ 

2925/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
46/20 

Žádost o povolení stavebních úprav v objektu 
Mitušova 1115/8, Ostrava-Hrabůvka 

2926/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
47/20 

Projednání žádosti o slevu z nájemného za pronájem 
prostoru sloužícího podnikání na ul. Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka 

2927/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
50/20 

Ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostoru 
v objektu bez č.p. v lokalitě ulice J. Matušky, 
O.-Dubina 

2928/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
44/20 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě nájemce, 
udělení souhlasu s podnájmem části prostor 
a s umístěním sídla právnických osob v objektu 
č.p. 1115 v Ostravě-Hrabůvce 
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2929/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
49/20 

Zveřejnění záměru na změnu pachtovní smlouvy 
na pacht objektu SC Dubina, Horní 81, 
Ostrava-Dubina 

2930/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
51/20 

Žádost o splátkový kalendář - M.M., D.M. 

2931/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/01
52/20 

Revokace usnesení RMOb 
č.2820/RMObM-JIH/1822/22 ze dne 11.06.2020 

2932/RMOb-JIH/1822/51 OVZ/RMOb/01
20/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 28.20 „Zajištění 
nepřetržité havarijní služby v bytových domech 
a nebytových objektech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

2933/RMOb-JIH/1822/51 ODK/RMOb/00
41/20 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek v souvislosti s opravou povrchu 
hřiště na ul. Dr. Lukášové 

2934/RMOb-JIH/1822/51 OSK/RMOb/01
56/20 

Návrh na uzavření Pojistné smlouvy č. 3168790016, 
Prázdniny na Jihu s Generali Českou pojišťovnou 
a.s. 

2935/RMOb-JIH/1822/51 OPR/RMOb/00
19/20 

Dohoda o narovnání 

2936/RMOb-JIH/1822/51 OBH/RMOb/00
87/20 

Odstoupení od Rámcové smlouvy o dílo na VZ 
121.19 “provádění stavebních prací v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih” 

2937/RMOb-JIH/1822/51 ODK/RMOb/00
42/20 

Výzva k zahájení III. pokosu travnatých ploch 

2938/RMOb-JIH/1822/51 OMJ/RMOb/02
29/20 

Návrh na výpověď z nájmu a prominutí nájemného 
za kalendářní rok 2020 - části pozemků 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka 

2939/RMOb-JIH/1822/51 OMJ/RMOb/00
72/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Ruská – restaurační zahrádka 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0053/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 27/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih  
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2894/RMOb-JIH/1822/51 

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) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 3639, pol. 2322 o 25 tis. Kč 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 2229, pol. 2322 o 1 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331, ORG 211 o 26 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 6 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle bodu b) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 6 tis. Kč 

c) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4113, UZ 90002, ORG dle bodu c) 
důvodové zprávy předloženého materiálu o 527 tis. Kč 
- zvýší investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213, UZ 90992, ORG dle bodu c) 
důvodové zprávy předloženého materiálu o 475 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 002 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 60 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 5213, pol. 522x o 60 tis. Kč 

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

a) Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, 
Kpt. Vajdy 3202/6, IČO 66739331, o částku 26 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

b) Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Dubina, Františka Formana 251/13, IČO 75029821, o částku 3 tis. Kč s časovou 
použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

c) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 
Zábřeh, Za Školou 1, IČO 75029855, o částku 3 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 
do 31.12.2020 
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2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 02.07.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0208/20 
Souhlas s provedením stavebního záměru a zřízení věcného břemene na částech 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petroncova 
  
Usnesení číslo: 2895/RMOb-JIH/1822/51 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – stavby vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty 
v předpokládané délce 2 bm a stavby splaškové kanalizační přípojky v předpokládané délce 
4 bm v rámci stavby pod názvem “Novostavba rodinného domu p.č. 426/27, k. ú. Zábřeh 
nad Odrou”  pod povrchem částí pozemku p.p.č. 426/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas 
pro stavebníka – Ing. XXXX a XXXXX XXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXX, 
703 00  Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemku p.p.č. 426/22, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem realizace stavby 
vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty v předpokládané délce 2 bm a stavby splaškové 
kanalizační přípojky v předpokládané délce 4 bm, v rámci stavby pod názvem “Novostavba 
rodinného domu p.č. 426/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou”, ve prospěch oprávněné nemovité věci –
pozemku, jehož součástí bude stavba realizovaná pod názvem “Novostavba rodinného domu 
p.č. 426/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou”, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve společném jmění manželů 
Ing. XXXXX a XXXXXX  XXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXX  Ostrava, za úplatu 
ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní přípojky a splaškové 
kanalizační přípojky a ve výši 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění vodoměrné šachty 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vodovodní přípojky včetně 
vodoměrné šachty a splaškové kanalizační přípojky, a to vše v rozsahu daném geometrickým 
plánem 

  
3) souhlasí 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby –
Ing. XXXXX XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Smlouvu 
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o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 
tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0221/20 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská 
  
Usnesení číslo: 2896/RMOb-JIH/1822/51 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba bytového domu Volgogradská 
2445/60, Zábřeh, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v instalaci 4 ks zavěšených předsazených lodžií 
umístěných do jednoho sloupce o výměře 1,5 m x 3,74 m k bytovému domu č.p. 2445, který stojí 
na pozemku p.č.st. 3156  zastavěná plocha a nádvoří, umísťovaných nad povrchem pozemku 
p.p.č. 783/1 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, v rozsahu dle snímku, který 
je součástí přílohy č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka - Společenství vlastníků 
Volgogradská 2445/60, IČO 26851768, se sídlem Volgogradská 2445/60, Zábřeh, 700 30 
Ostrava je platný do 31.12.2022 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0216/20 
Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Svazácká 
  
Usnesení číslo: 2897/RMOb-JIH/1822/51 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přenecháním části pozemku p.p.č. 654/67 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
o výměře 8 136 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, svěřeného městskému obvodu 
Ostrava-Jih, užívaného na základě Nájemní smlouvy č. 7/014/683/09 ze dne 07.09.2009 
FC OSTRAVA - JIH, zapsaným spolkem, IČO 70312966, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava, bezúplatně 

a) ve dnech 23.07.2020, 13.08.2020 a 11.09.2020 pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, 
příspěvkovou organizaci, IČO 73184560, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, Hrabůvka, 700 30 
Ostrava, za účelem pořádání akce „Letní kino“ 

b) dne 29.08.2020 pro spolek ProJudo z.s., IČO 08611548, se sídlem Obránců míru 863/7, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava, za účelem pořádání akce „Branný den“ 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0217/20 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě, jiná 
stavba, v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2898/RMOb-JIH/1822/51 

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, jiná stavba, stojící na pozemku p.č.st. 6127, zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0218/20 
Předání majetku statutárnímu městu Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2899/RMOb-JIH/1822/51 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s předáním majetku – veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce: „SO 401 
Veřejné osvětlení - Parkoviště ul. P. Lumumby“, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
v celkové hodnotě 157 129,69 Kč vč. DPH do majetku statutárního města Ostravy 

  
2) zmocňuje 

  
vedoucí odboru majetkového k podpisu předávacího protokolu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0202/20 
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy
  
Usnesení číslo: 2900/RMOb-JIH/1822/51 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout: 

1) parkovací stání č. 07 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana 
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 
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2) parkovací stání č. 22 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana 
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 

3) parkovací stání č. 46 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 162 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

4) parkovací stání č. 37 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 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.) 
OSK/RMOb/0153/20 
Odebrání osobního příplatku řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2901/RMOb-JIH/1822/51 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
odebrat osobní příplatek řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 
s účinností od 01.07.2020 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0150/20 
Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic PO 
  
Usnesení číslo: 2902/RMOb-JIH/1822/51 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s převodem finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic 
Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace se sídlem 
Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0152/20 
Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2903/RMOb-JIH/1822/51 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0155/20 
Přerušení provozu mateřských škol 
  
Usnesení číslo: 2904/RMOb-JIH/1822/51 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přerušením provozu Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, 
se sídlem Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855, Mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace, se sídlem Adamusova 1041/7, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871 a Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, 
příspěvkové organizace, se sídlem F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
VSV/RMOb/0007/20 
Dodatek ke smlouvě 
  
Usnesení číslo: 2905/RMOb-JIH/1822/51 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít se společností Černá louka s.r.o., IČO: 26879280, se sídlem Černá louka 3235, 
702 00 Ostrava, Dodatek ke smlouvě, ve znění přílohy č. 1 předkládaného materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0015/20 
Aktualizace provozního řádu tržiště 
  
Usnesení číslo: 2906/RMOb-JIH/1822/51 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
aktualizaci provozního řádu tržiště dle důvodové zprávy, a to s účinností od 01.07.2020 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0023/20 
Žádost o exhumaci a vydání sociální urny pozůstalým 
  
Usnesení číslo: 2907/RMOb-JIH/1822/51 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s exhumací a vydáním sociální urny pozůstalým dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0135/20 
Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) 
  
Usnesení číslo: 2908/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o skončení nájmu bytu ke dni 30.06.2020 a o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu č. XX
nacházejícího se v X. nadzemním podlaží stavby č. p. XXX, která stojí na pozemku parcelní 
č. xxxx - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo 
Václava Košaře 125/4, obec Ostrava, uzavřené dne 01.07.2019 s XXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXX, bytem Václava Košaře XXXXX, Ostrava-XXXXX, dle důvodové zprávy 

  
2) trvá 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0124/20 
Podání výpovědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 2909/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1,2 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 

XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0139/20 
Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné 
  
Usnesení číslo: 2910/RMOb-JIH/1822/51 

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. Jubilejní 307/51, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 4 - XXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

2. Letecká 358/16, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 2 - XXXXXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX  

3. Jubilejní 494/65, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1 - XXXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX  

4. Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, 0+1, standard, č. b. 74 - XXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

5. Zlepšovatelů 572/46, Ostrava-Hrabůvka 1+2, standard, č. b. 4 - XXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

6. Bedřicha Václavka 1017/19, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 19 - XXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

7. Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 35 - XXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

8. Svornosti 2305/43, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 7 - XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

9. Svornosti 2320/16, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 9 - XXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXX 

10. Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 5 - XXXXXXXX XXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
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11. Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 6 - XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

12. Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 37 - XXXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX 

13. Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 70 - XXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

14. Tarnavova 3016/8, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 27 - XXXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

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/0143/20 
Prominutí nedoplatku z vyúčtování služeb po zemřelém 
  
Usnesení číslo: 2911/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

k usnesení č. 1258/RMOb-JIH/1822/23 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
prominout nedoplatek z vyúčtování služeb po zemřelém nájemci XXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXX XX, zemř. XXXXXXX za období od 04.02.2019 do 30.05.2019 za byt č. XX
na ul. Svornosti XXXX, Ostrava-XXXXX, zůst. synovci XXXXX XXXX, nar. XXXXX, bytem 
XXXXXXX, Uherské Hradiště, v celkové výši 3 386 Kč s příslušenstvím, dle důvodové zprávy

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0140/20 
Volný byt č. 8 v bytovém domě na ul. Odborářská 677/72 v O.-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2912/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nepronajímat volný byt č. 8 v bytovém domě na ul. Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce 
z důvodu jeho vyčlenění pro poskytování odlehčovací služby příspěvkovou organizací Centrum 
sociálních služeb Jih, dle důvodové zprávy   

  

  
 

 (zn. předkl.) 
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OBH/RMOb/0128/20 
Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 2913/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zaslání výzvy nájemci bytu č. X nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, 
která stojí na pozemku parcelní č. XX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina 
u Ostravy, adresní místo Bedřicha Václavka XXXXXX, obec Ostrava podle ust. § 2288 
odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-XXXXXX, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0142/20 
Zveřejnění záměrů na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu 
na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2914/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 595,85 m² v objektu 
č.p. 385, stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p.č.st. 340, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Velfíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (dále jen „prostor“) 

a) prostor o celkové výměře 186,30 m², s minimální výší nájemného 100 Kč/m²/rok po dobu 
6 měsíců od uzavření smlouvy a následně s minimální výší nájemného 1 200 Kč/m²/rok 
za provozní prostory v I.NP o výměře 162,64 m², provozovna je určena k podávání jídla a pití, 
např. kavárna nebo cukrárna a s minimální výší nájemného 100 Kč/m²/rok po dobu 6 měsíců 
od uzavření smlouvy a následně 450 Kč/m²/rok za skladové prostory v 1.PP o výměře 23,66 m², 
s určením účelu užívání jako sklad potravin pro provozovnu v I.NP, 

b) prostor v II.NP o výměře 160,64 m², s minimální výší nájemného 1 000 Kč/m²/rok, s určením 
účelu užívání jako kancelářské prostory, za podmínky pronájmu celého patra jednomu subjektu,

c) prostor v III.NP o celkové výměře 123,57 m², s minimální výší nájemného 500 Kč/m²/rok 
za plochu o výměře 75,34 m², s určením účelu užívání jako kancelářské prostory a za společné 
prostory (chodba, WC, denní místnost) o výměře 48,23 m², s minimální výší nájemného 
250 Kč/m²/rok, kanceláře lze pronajmout jednotlivě, 

d) prostor v I.PP o výměře 91,60 m², s minimální výší nájemného 450 Kč/m²/rok, s určením 
účelu užívání jako skladovací prostory, 
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vše na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s podílem na přístupovém schodišti k výše 
uvedeným prostorům o celkové o výměře 54,90 m², s výší nájemného 100 Kč/m²/rok, 
dle důvodové zprávy  

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0117/20 
Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 2915/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícího se v X. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní číslo st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo Stadická XXXXX, obec Ostrava, na dobu určitou 
s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu s XXXXXX xxxxx, nar. XXXX XX, 
Stadická XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy 

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícího se v X. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XX která je součástí pozemku parcelní číslo XX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním 
území Dubina u Ostravy, adresní místo Bohumíra Četyny, XXXX obec Ostrava, na dobu určitou 
s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu s XXXX XXXXX, nar. XXXXX XXXX, 
Bohumíra Četyny XXXXX, Ostrava-Bělský Les, dle důvodové zprávy 

3. o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. X nacházejícího se v X. nadzemním podlaží stavby 
č.p.170, která je součástí pozemku parcelní číslo XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Václava Jiřikovského XXXX, obec 
Ostrava, na dobu určitou s účinností od XXXXX XXXX s XXXXXX XXX XXXXX, 
nar. XXXXX, Václava Jiřikovského XXXXX X, Ostrava-Dubina, dle důvodové zprávy  

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0127/20 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 2916/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o ukončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 30.06.2020, 
dle důvodové zprávy 
Zlešovatelů XXXX, 1+3, č. b. X, XXXX XXXXXX, nar. XXXXXX, Zlepšovatelů XXXXXX, 
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Ostrava-Hrabůvka a XXXX XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXX, Zlepšovatelů XXXXXX, 
Ostrava-Hrabůvka 

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 01.07.2020, dle 
důvodové zprávy 
Zlepšovatelů XXX,1+3, č. b. X, XXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, Zlepšovatelů XXXXXX 
Ostrava-Hrabůvka 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0132/20 
Žádosti o odložení splatnosti nájemného z bytu 
  
Usnesení číslo: 2917/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o odložení splatnosti nájemného z bytu vč. záloh na služby spojených s užíváním bytu 
(předepsané nájemné) z důvodu dočasné platební neschopnosti vzniklé v důsledku 
mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru do 31.12.2020 

a) XXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, Čujkovova XXXX Ostrava-Zábřeh, č. b. XX - za období 
měsíců 05-09/2020, celkem ve výši 18.515 Kč 

b) XXXXX XXXXXX, nar. XXXXX a XXXX XXXXX, nar. XXXX, Dr. Šavrdy XXXXXX, 
Ostrava-Bělský Les, č. b. X - za období měsíců 03,04/2020, celkem ve výši 8.246 Kč 

c) XXXXXX XXXX, XXXX, Slezská XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka, č. b. X - za období měsíců 
03-05/2020, celkem ve výši 11.730 Kč 

2. o obnovení nájmu bytu v souladu se sjednanou dobou trvání nájmu ve smlouvě o nájmu bytu 
(rozhodnutím není dotčeno právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva 
pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce)  

a) XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX, Čujkovova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX -
od 27.06.2020 do 26.06.2021 

b) XXXXXX XXXXX, XXXXX, Slezská XXXXX, Ostrava-Hrabůvka, č. b. X - od 14.04.2020 
do 13.04.2021 

dle důvodové zprávy 

 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0026/20 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 2918/RMOb-JIH/1822/51 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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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. 6 

XXXXX XXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0028/20 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2919/RMOb-JIH/1822/51 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 675/68 v Ostravě-Hrabůvce na dobu 
určitou, dle důvodové zprávy 

Odborářská 675/68, 0+2, č. b. 9 

XXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0029/20 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2920/RMOb-JIH/1822/51 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 678/74 v Ostravě-Hrabůvce na dobu 
určitou, dle důvodové zprávy 

Odborářská 678/74, 0+2, č. b. 34 

XXXXXX xxxxxxx, nar. XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0027/20 
Poskytnutí finančního daru 
  
Usnesení číslo: 2921/RMOb-JIH/1822/51 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
poskytnout finanční dary organizacím - Slunce v dlani, o. p. s., Hlavní 118, 742 83 Olbramovice, 
IČO 26877295, ve výši 20 000 Kč, ADRA, o.p.s., Markova 600/6, Jinonice, 158 00  Praha 5, 
IČO 45251118, ve výši 20 000 Kč, PRAPOS, z. s. , Pavlovova 1625/65, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 27011283, ve výši 10 000 Kč, Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 
Ostrava-Vítkovice, IČO 44940998, ve výši 5 000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Ostrava-Zábřeh, Dolní 629/51, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 64989992, ve výši 5 000 Kč 
a uzavřít darovací smlouvy dle přílohy č.1 

  
2) souhlasí 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0119/20 
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” 
  
Usnesení číslo: 2922/RMOb-JIH/1822/51 

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 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. 60) 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0117/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 03.20 „Odstranění betonových prvků v městském obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2923/RMOb-JIH/1822/51 

OVZ 

k usnesení č. 2590/RMOb-JIH/1822/46 
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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 03.20 „Odstranění betonových prvků v městském obvodu Ostrava-Jih“ 
a o uzavření rámcové smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 47676175, 
za nabídkovou cenu za roční plnění – položky kat. A 1 810 370 Kč bez DPH, za nabídkovou 
cenu za roční plnění – položky kat. B 183 205 Kč bez DPH a za ceny uvedené v příloze č. 1 
přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo s dobou trvání smlouvy ode dne účinnosti této 
smlouvy, do vyčerpání finančního limitu ve výši 4 000 000 Kč včetně DPH nebo do uplynutí 
doby, tj. do 31.12.2021, podle toho, která skutečnost nastane dříve 

  
2) ukládá 

  
odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 03.20 
„Odstranění betonových prvků v městském obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 17.07.2020
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 03.20 „Odstranění betonových prvků v městském obvodu Ostrava-Jih“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0121/20 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 40.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce plotu u MŠ Předškolní 1“ 
  
Usnesení číslo: 2924/RMOb-JIH/1822/51 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 40.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce plotu u MŠ Předškolní 1“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad 
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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. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
5. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 
3. Mgr. Bc. Petr Sláma, odbor právní 
4. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
5. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 40.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce plotu 
u MŠ Předškolní 1“ a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.08.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0146/20 
Žádost o povolení stavebních úprav v objektu Mitušova 1115/8, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2925/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o vydání souhlasu s provedením stavebních úprav charakteru technického zhodnocení a změnou 
účelu užívání prostor sloužících k podnikání v objektu č.p. 1115, který je součástí pozemku 
parc.č.st. 1416 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Mitušova 1115/8, Ostrava-Hrabůvka, nájemci 
prostor Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s., IČO 04939565, 
se sídlem Sokolovská 6062/32, Ostrava-Poruba, zastoupenému Ing. Bohumilem Svobodou, 
předsedou, dle důvodové zprávy 
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2) schvaluje 

  
udělení souhlasu k odpisování skutečně vynaložených nákladů spojených se stavebními pracemi 
charakteru technického zhodnocení v účetnictví nájemce Centrum náhradní rodinné péče dětí 
se zdravotním hendikepem, z.s., IČO 04939565, se sídlem Sokolovská 6062/32, 
Ostrava-Poruba, zastoupenému Ing. Bohumilem Svobodou, předsedou, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0147/20 
Projednání žádosti o slevu z nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání 
na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2926/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
žádost společnosti Pizza King s.r.o., IČO 07240279, se sídlem č.p. 218, Rychvald, která 
je nájemcem prostoru 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, pronajatého na základě 
nájemní smluvy č. 150/19/OBH  (ag.č. S/0754/2019/OBH), ve znění dodatku, uzavřené 
dne 23.07.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem užívání 
provozování výrobny a prodejny pizzy s rozvozem 

  
2) rozhodla 

  
nevyhovět žádosti o slevu z nájemného v objektu č.p. 1492, který je součástí pozemku 
p.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní1492/55, Ostrava-Hrabůvka, nájemci Pizza 
King s.r.o, IČO 07240279, se sídlem č.p. 218, Rychvald, dle důvodové zprávy  

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0150/20 
Ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu bez č.p. v lokalitě ulice 
J. Matušky, O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 2927/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
žádosti spolku FIGHTING CLUB OSTRAVA, z.s., IČO 22610847, se sídlem Stojanovo 
náměstí 936/5, Ostrava-Mariánské Hory, který je nájemcem prostoru v objektu bez č.p., který 
je součástí pozemku p.č. 105/14 v k.ú. Dubina u Ostravy, pronajatého na základě nájemní 
smlouvy č. 001/20/OBH (ag.č. S/0069/2020/OBH) ze dne 22.01.2020 
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2) rozhodla 

  
o ukončení nájmu prostoru v objektu bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 105/14 
v k.ú. Dubina u Ostravy, s nájemcem spolkem FIGHTING CLUB OSTRAVA, z.s., 
IČO 22610847, se sídlem Stojanovo náměstí 936/5, Ostrava-Mariánské Hory, dohodou ke dni 
30.06.2020, a o snížení nájemného za měsíce květen a červen 2020 na 100 Kč/měs., 
a to za podmínky uhrazení celkové pohledávky za nájemné a zálohy na služby spojené 
s užíváním prostoru ve výši 34 000 Kč, v rozsahu předloženého návrhu 

  
3) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 2 tohoto usnesení 

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

 
4) bere na vědomí 

  
výpověď podanou nájemcem prostoru v objektu bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 105/14 
v k.ú. Dubina u Ostravy, spolkem FIGHTING CLUB OSTRAVA, z.s., IČO 22610847, 
se sídlem Stojanovo náměstí 936/5, Ostrava-Mariánské Hory, a to pouze v případě nesplnění 
podmínky úhrady pohledávky a neuzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy 

  
5) rozhodla 

  
o zveřejnění záměru na pronájem prostoru o výměře 474,82 m2 v objektu bez č.p., který 
je součástí pozemku p.č. 105/14 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, bez určení účelu užívání 
se zaměřením na využití v oblasti školství a vzdělávání, kultury, volného času a sportu, s výší 
minimálního nájemného 200 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0144/20 
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě nájemce, udělení souhlasu s podnájmem části 
prostor a s umístěním sídla právnických osob v objektu č.p. 1115 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2928/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 047/20/OBH ze dne 14.04.2020, na pronájem 
prostoru o výměře 1325,60 m2 v objektu č. p. 1115, který je součástí pozemku p.č.st. 1416 v k.ú. 
Hrabůvka, za účelem užívání provozování sociální rehabilitační služby, léčebná rehabilitační 
péče, zdravotní a sociální služby, základní a průběžné vzdělávaní pěstounů dětí v náhradní péči, 
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poradenská a vzdělávací činnost, předškolní a základní vzdělávání pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, s výší ročního nájemného 331 400 Kč, jehož nájemcem je spolek 
Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s., IČO 04939565, se sídlem 
Sokolovská 6062/32, Ostrava-Poruba, a to z důvodu prodloužení přechodné doby změny účelu 
užívání o 3. a 4. měsíc trvání nájmu, během nichž nebude nájemné hrazeno, dle důvodové 
zprávy 

  
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 

 
3) rozhodla 

  
udělit souhlas s podnájmem části prostor v objektu č.p. 1115, který stojí na pozemku p.č.st. 1416 
v k.ú. Hrabůvka, jehož nájemcem je organizace Centrum náhradní rodinné péče dětí 
se zdravotním hendikepem, z.s., IČO 04939565, na základě nájemní smlouvy č. 047/20/OBH, 
ve znění dodatku, a to maximálně po dobu trvání nájemního vztahu a za stejných podmínek 
stanovených v nájemní smlouvě 

a) společnosti ARCADA NeuroMedical Center, s.r.o., IČO 08357951, se sídlem Kropáčova 608, 
Hranice I-Město, 753 01 Hranice, podnájemce bude užívat prostor v I.NP o výměře 554,30 m2

za účelem užívání fyzioterapie pro děti s neurologickým postižením, 

b) organizaci Asociace rodičů dětí s DMO s přidruženými neurologickými onemocněními ČR, 
z.s., IČO 01715640, se sídlem Sokolovská 6062/32, 708 00 Ostrava-Poruba, podnájemce bude 
užívat prostor v II.NP o výměře 11,10 m2 za účelem užívání jako kancelář, 

a udělit souhlas s umístěním sídla právnické osoby ve výše uvedeném objektu 

a) společnosti ARCADA NeuroMedical Center, s.r.o., IČO 08357951, se sídlem Kropáčova 608, 
Hranice I-Město, 753 01 Hranice, za kterou jedná Ing. Bohumil Svoboda, jednatel společnosti, 

b) organizaci Asociace rodičů dětí s DMO s přidruženými neurologickými onemocněními ČR, 
z.s., IČO 01715640, se sídlem Sokolovská 6062/32, 708 00 Ostrava-Poruba, za kterou jedná 
Ing. Bohumil Svoboda, předseda spolku, 

c) organizaci Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s., 
IČO 04939565, se sídlem Sokolovská 6062/32, 708 00 Ostrava-Poruba, za kterou jedná 
Ing. Bohumil Svoboda, předseda spolku, 

a to po dobu trvání smluvního vztahu k předmětnému objektu, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0149/20 
Zveřejnění záměru na změnu pachtovní smlouvy na pacht objektu SC Dubina, Horní 81, 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 2929/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na změnu pachtovní smlouvy č. 107/19/OBH (ag.č. S/0720/2019/OBH) 
ze dne 10.07.2019, ve znění dodatků, uzavřené se spolkem 1. SC Vítkovice, z.s., IČO 26588005, 
se sídlem Řecká 1473/1, Ostrava-Poruba, na pacht prostoru Sportovního centra Dubina v objektu 
č.p. 287, který je součástí pozemku p.č. 71/142 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo 
Horní 287/81, Ostrava-Dubina, a to z důvodu prodloužení doby trvání pachtu o jeden rok, 
tj. od 01.08.2020 do 31.07.2021, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0151/20 
Žádost o splátkový kalendář - M.M., D.M. 
  
Usnesení číslo: 2930/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít s XXXXXXX XX XXXX, nar. XXXXXX a XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXX, oba 
bytem Abramovova XXXXX, Ostrava-XXXXX, dohodu o splátkách dluhu za byt č. X
na ul. Abramovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, v celkové výši 8 602 Kč formou pravidelných 
měsíčních splátek ve výši 650 Kč, a to po dobu 13 měsíců, poslední 14. splátka je stanovena 
ve výši 152 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0152/20 
Revokace usnesení RMOb č.2820/RMObM-JIH/1822/22 ze dne 11.06.2020 
  
Usnesení číslo: 2931/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
usnesení č. 2820/RMObM-JIH/1822/22 ze dne 11.06.2020, kterým rozhodla o podání výpovědi 
z nájmu prostoru v objektu č.p. 2948, který je součástí pozemku p.č.st. 4591 v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, spolku Baby centrum Delfínek, 
z.s., IČO 26627736, se sídlem Alberta Kučery 1197/16, Ostrava-Hrabůvka, který prostor užívá 
na základě nájemní smlouvy č. 166/19/OBH (ag.č. S/0862/2019/OBH) ze dne 20.08.2019, 
a učinit kroky k vyklizení prostoru, a to bez výpovědní doby z důvodu porušení povinností 
nájemce zvlášť závažným způsobem, dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0120/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 28.20 
„Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech a nebytových objektech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 2932/RMOb-JIH/1822/51 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 28.20 
„Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech a nebytových objektech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. 
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

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

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

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 28.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
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na zajištění nepřetržité havarijní služby u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 06.08.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0041/20 
Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti 
s opravou povrchu hřiště na ul. Dr. Lukášové 
  
Usnesení číslo: 2933/RMOb-JIH/1822/51 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

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, a to v souvislosti se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu týkající se opravy povrchu 
hřiště na ul. Dr. Lukášové, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0156/20 
Návrh na uzavření Pojistné smlouvy č. 3168790016, Prázdniny na Jihu s Generali 
Českou pojišťovnou a.s. 
  
Usnesení číslo: 2934/RMOb-JIH/1822/51 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít Pojistnou smlouvu č. 3168790016 s Generali Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 
75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45272956 na program Prázdniny na Jihu dle příloh č. 1 
a č. 2 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury zajistit plnění dle bodu 1 tohoto ustanovení 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 03.07.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0019/20 
Dohoda o narovnání 
  
Usnesení číslo: 2935/RMOb-JIH/1822/51 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
uzavřít trojstrannou dohodu o narovnání mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem 
Ostrava-Jih, IČO 008 45 451, se sídlem Horní 791/3, Ostrava, Babetti Ristorante s.r.o., 
IČO 267 91 706, se sídlem Nádražní 756/49, Ostrava a paní Bc. Lucií Novákovou, 
nar. |XXXXX , IČO 873 37 487, trvale bytem Na Návsi XXXXXXX, Ludgeřovice, kdy Babetti 
Ristorante s.r.o. uhradí statutárnímu městu Ostrava - městskému obvodu Ostrava-Jih částku 
ve výši 10 000 Kč za podmínek v dohodě uvedených, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0087/20 
Odstoupení od Rámcové smlouvy o dílo na VZ 121.19 “provádění stavebních prací 
v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 2936/RMOb-JIH/1822/51 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
odstoupit od Rámcové smlouvy o dílo agend. č. S/0002/2020/OBH ze dne 13.01.2020 na VZ 
121.19 provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih se zhotovitelem PERPERIKON, s.r.o., se sídlem Newtonova 783/15, 
702 00, Ostrava-Přívoz, IČO: 27859347, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 10.07.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0042/20 
Výzva k zahájení III. pokosu travnatých ploch 
  
Usnesení číslo: 2937/RMOb-JIH/1822/51 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zahájení III. pokosu travnatých ploch dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0229/20 
Návrh na výpověď z nájmu a prominutí nájemného za kalendářní rok 2020 - části 
pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka 

OMJ 
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Usnesení číslo: 2938/RMOb-JIH/1822/51 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vypovědět: 

1. Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/565/07/Bie, ev. č. 07/0624/OMJ ze dne 
29.12.2008, uzavřenou se společností Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 44012373, 
se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00  Praha 5, na základě které užívá část 
pozemku p.p.č. 434/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 283 m2, a část 
pozemku p.p.č. 462/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 64 m2, vše v k. ú. Hrabůvka, 
za účelem užívání dvou parkovišť, 
 
2. Smlouvu o nájmu nemovitosti, Smlouvu o právu provést stavbu č. 7/014/688/10/Gál., 
ev. č. 10/1001/OMJ ze dne 14.09.2010 ve znění dodatků, uzavřenou s MUDr. XXXXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX  Ostrava, 
na základě které užívá  část pozemku p.p.č. 435/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 12 m2

v k. ú. Hrabůvka, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání, 
 
3. Nájemní smlouvu č. 347/17/OMJ, ev. č. S/1308/17/OMJ ze dne 07.12.2017, uzavřenou 
s XXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX  Ostrava, na základě které užívá část pozemku 
p.p.č. 434/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m2 v k. ú. Hrabůvka, 
za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání, 
 
4. Smlouvu o nájmu nemovitosti, Smlouvu o právu provést stavbu č. 7/014/530/10/Gál., 
ev. č. 10/712/OMJ ze dne 16.06.2010, ve znění dodatků, uzavřenou s Ing. XXXXX 
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXX  Ostrava, 
na základě které užívá část pozemku p.p.č. 434/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 12 m2 v k. ú. Hrabůvka, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání, 
 
5. Smlouvu o nájmu nemovitosti, Smlouvu o právu provést stavbu č. 7/014/266/10/Gál., 
ev. č. 10/296/OMJ ze dne 01.06.2011 ve znění dodatku č. 1, uzavřenou s XXXX 
XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX  Ostrava, na základě 
které užívá  část pozemku p.p.č. 435/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 12 m2

v k. ú. Hrabůvka, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání, 
 
6. Smlouvu o nájmu nemovitosti, Smlouvu o právu provést stavbu č. 7/014/575/11/Gál., 
ev. č. 11/927/OMJ ze dne 20.09.2011 ve znění dodatku č. 1, uzavřenou s XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX  Ostrava, 
na základě které užívá  část pozemku p.p.č. 435/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 12 m2

v k. ú. Hrabůvka, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání 

a u těchto uvedených smluv prominout nájemné za rok 2020 

  
 

  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

OMJ/RMOb/0072/20 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ruská – restaurační 
zahrádka 
  
Usnesení číslo: 2939/RMOb-JIH/1822/51 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 474/38 zahrada o výměře 84 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Ruská, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, za podmínky doložení vizualizace restaurační 
zahrádky 

  
 

 


