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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 16.07.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2944/RMOb-JIH/1822/52 OPR/RMOb/00
18/20 

Žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu J. H. 

2945/RMOb-JIH/1822/52 OPVO/RMOb/0
008/20 

Návrh na poskytnutí finančního daru 

2946/RMOb-JIH/1822/52 OSR/RMOb/00
07/20 

Přijetí neinvestiční dotace MPSV a předfinancování 
projektu v soutěži - Obec přátelská rodině 
a seniorům 2020 

2947/RMOb-JIH/1822/52 SOC/RMOb/00
32/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

2948/RMOb-JIH/1822/52 SOC/RMOb/00
30/20 

Pronájem bytu v bytovém domě 
na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce 

2949/RMOb-JIH/1822/52 SOC/RMOb/00
31/20 

Pronájem bytu v bytovém domě 
na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce 

2950/RMOb-JIH/1822/52 OFR/RMOb/00
56/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 29/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2951/RMOb-JIH/1822/52 OFR/RMOb/00
55/20 

Žádost o odškodnění vzniklé škody na majetku J.B. 

2952/RMOb-JIH/1822/52 OHS/RMOb/00
15/20 

Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi 
Statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů 
Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava-Zábřeh za rok 2019 

2953/RMOb-JIH/1822/52 OSK/RMOb/01
54/20 

Poskytnutí finančního daru 1. Bruslařskému klubu 
Buď INline Ostrava, z.s. 

2954/RMOb-JIH/1822/52 OSK/RMOb/01
57/20 

Zřízení přípravné třídy v Základní škole 
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové 
organizaci 

2955/RMOb-JIH/1822/52 OSK/RMOb/01
58/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvkovou organizaci 

2956/RMOb-JIH/1822/52 OSK/RMOb/01
59/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizaci 

2957/RMOb-JIH/1822/52 OSK/RMOb/01
60/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové 
organizaci 

2958/RMOb-JIH/1822/52 OSK/RMOb/01
61/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace 
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2959/RMOb-JIH/1822/52 

 
 
OSK/RMOb/01
63/20 

 
 
Souhlas se zapojením Základní školy 
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpočtu 
MŠMT 

2960/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
25/20 

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

2961/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
30/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lok. Korýtko 

2962/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
34/20 

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

2963/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
38/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Ruská – restaurační zahrádka 

2964/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/00
42/20 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene 
na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova 

2965/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/01
82/20 

Souhlas se stavebním záměrem, ul. Husarova 

2966/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
22/20 

Souhlas se stavebním záměrem a pronájem částí 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, 
Neklanova 

2967/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
23/20 

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

2968/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
24/20 

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

2969/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
27/20 

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

2970/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
28/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemku 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Edisonova 

2971/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
33/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní 89 

2972/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
35/20 

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

2973/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
39/20 

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

2974/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
42/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Jubilejní 90 

2975/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
43/20 

Souhlas se stavebním záměrem, záměr na výpůjčku 
části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Koncová 

2976/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/01
97/20 

Souhlas se stavebním záměrem ul. Staňkova 

2977/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
36/20 

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



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

Strana 4/62 
  

2978/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
37/20 

Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině 

2979/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
01/20 

Výpůjčka části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Petroncova 

2980/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
26/20 

Výpůjčka částí pozemků v k. ú. Výškovice 
u Ostravy a k. ú. Zábřeh nad Odrou 

2981/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
41/20 

Výpůjčka částí pozemků, souhlas se stavebním 
záměrem a zřízení věcného břemene na pozemky 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 

2982/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
15/20 

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

2983/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
31/20 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími 
garážemi v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh nad Odrou 

2984/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/02
32/20 

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

2985/RMOb-JIH/1822/52 OMJ/RMOb/01
89/20 

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

2986/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
58/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvám o dílo na servis a opravy 
výtahů v bytových domech 

2987/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
67/20 

Opakovaná žádost o pronájem části vestibulu 
budovy DPS na ulici Horymírova 121, 
Ostrava-Zábřeh 

2988/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
70/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

2989/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
45/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

2990/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
57/20 

Pronájem prostoru v objektu bez č.p. v lokalitě ulice 
J. Matuška, Ostrava-Dubina 

2991/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
61/20 

Pronájem garážového stání č. 7 v bytovém domě 
na ul. Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina 

2992/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
59/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh 

2993/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
62/20 

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti 
American House Styles, s.r.o. v pronajatém prostoru 
na ul. Závodní 330/49a, Ostrava-Hrabůvka 

2994/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
64/20 

Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku v objektu 
na ul. V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh 

2995/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
56/20 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání 
v bytovém domě na ul. Vlasty Vlasákové 966/2 
v Ostravě-Bělském Lese, zveřejnění záměru 

2996/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
60/20 

Zveřejnění záměru na pronájem garážových stání 
č. 4 a 5 na ul. Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina 

2997/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
65/20 

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy 
na pronájem prostoru v objektu V Zálomu 2948/1, 
O.-Zábřeh 

2998/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
38/20 

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu 
po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
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2999/RMOb-JIH/1822/52 INV/RMOb/003
1/20 

Dodatek č. 3 k SOD - VZ 102.19 - Regenerace 
sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin 

3000/RMOb-JIH/1822/52 INV/RMOb/003
2/20 

Dohoda o způsobu rozúčtování nákladů na dodávku 
elektrické energie pro akci “Regenerace sídliště 
Hrabůvka - 2.etapa, Zeleň Savarin” - provoz 
mlhoviště 

3001/RMOb-JIH/1822/52 INV/RMOb/003
3/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování 
projektové dokumentace “Rekonstrukce hřiště 
na ul.Dolní, Ostrava-Zábřeh” 

3002/RMOb-JIH/1822/52 INV/RMOb/003
4/20 

Investiční záměry č. 01-05/2020 

3003/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
22/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 42.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava oplocení 
a chodníků MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh“ 

3004/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
23/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 43.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava oplocení 
MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh“ 

3005/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
30/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 32.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava atria 
u ZŠ Horymírova 100“ 

3006/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
31/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 31.20 „Zajištění celoroční 
údržby veřejných travnatých ploch v městském 
obvodě Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022” 

3007/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
32/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 39.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Chodníky na ulicích 
Na Obecní, Markova a u kruhového objezdu Horní 
v městském obvodu Ostrava-Jih“ 

3008/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
26/20 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané 
v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - 
Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních 
a jiných prací” 

3009/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/00
80/20 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce zadané v DNS) - VZ 138.18 DNS 
„Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih“ 

3010/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
24/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky nebo 
zrušení zadávacího řízení, varianty (nadlimitní 
veřejná zakázka na služby) - VZ 21.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Regenerace sídliště 
Hrabůvka, 2. etapa - Prostor před poliklinikou, 
Ostrava-Hrabůvka” 
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3011/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
29/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 06.20 
„Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, 
parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih 
pro zimní sezónu 2020/2021“ 

3012/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
27/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 41.20 „Technické 
zabezpečení voleb 2020” 

3013/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
34/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 38.20 „Koordinátor BOZP 
podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů“ 

3014/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
25/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 24.20 „Regenerace 
sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce 
ul. Dr. Lukášové” 

3015/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
28/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 45.20 „Oprava hydroizolace 
v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ 

3016/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
33/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 33.20 „Oprava oplocení 
ZŠ Březinova“ 

3017/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
37/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 48.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Retenční nádrže 
pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“ 

3018/RMOb-JIH/1822/52 OPR/RMOb/00
20/20 

Stížnosti a petice ve věci plánované výstavby 
Domova pro osoby se zdravotním postižením 
MIKASA na ul. Srbská v Ostravě-Výškovicích 

3019/RMOb-JIH/1822/52 OPR/RMOb/00
21/20 

Petice zaměstnanců a rodičů žáků Základní školy 
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková 
organizace, ve věci plánované výstavby Domova 
pro osoby se zdravotním poškozením MIKASA 
na ul. Srbská 

3020/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
71/20 

Revokace usnesení Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih č. 2940/RMObM-JIH/1822/23 ze dne 
01.07.2020, pronájem prostoru sloužícího podnikání 
v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11, 
Ostrava-Zábřeh 

3021/RMOb-JIH/1822/52 ODK/RMOb/00
44/20 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek pro příspěvkovou organizaci 
Technické služby Ostrava-Jih v souvislosti 
s nákupem vozidla pro svoz odpadu z odpadkových 
košů 

3022/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
40/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 49.20 „Provádění 
stavebních prací v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
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3023/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
36/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 47.20 „Pohyb 
dětem - stop tabletům” 

3024/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
39/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 46.20 
„Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní 
přípojky pro MŠ Mitušova 6” 

3025/RMOb-JIH/1822/52 OSK/RMOb/01
65/20 

Připojení škol a školských zařízení na optickou síť 
elektronických komunikací 

3026/RMOb-JIH/1822/52 OSK/RMOb/01
66/20 

Dodatek č. 1 - VZ 116.19 - Stavba „Hydroizolace 
MŠ Šponarova” 

3027/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
75/20 

Pronájem prostor sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka 

3028/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
63/20 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě nájemce 
v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice 

3029/RMOb-JIH/1822/52 OBH/RMOb/01
66/20 

Uzavření dodatku k pachtovní smlouvě na objekt 
na ulici Horní 81, O.-Dubina 

3030/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
44/20 

Zrušení veřejné zakázky (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“ 

3031/RMOb-JIH/1822/52 OVZ/RMOb/01
45/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 51.20 „Zajištění 
nepřetržité havarijní služby v bytových domech 
a nebytových objektech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název 

 ODK/RMOb/00
43/20 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek a uzavření smlouvy 
se společností Ostravské komunikace, a.s. 
v souvislosti se zajištěním oprav místních 
komunikací III. a IV. třídy 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

Strana 8/62 
  

  

 
(zn. předkl.) 

 
OPR/RMOb/0018/20 
Žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu J. H. 
  
Usnesení číslo: 2944/RMOb-JIH/1822/52 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít dohodu o splátkách dluhu ve výši 7 340 Kč s příslušenstvím s XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0008/20 
Návrh na poskytnutí finančního daru 
  
Usnesení číslo: 2945/RMOb-JIH/1822/52 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
poskytnout finanční dar 20 000 Kč Janu Tabáškovi, se sídlem 70200 Ostrava - Moravská 
Ostrava, Mariánskohorská 2746/19, IČO 066 13 675 a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu s úpravou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0007/20 
Přijetí neinvestiční dotace MPSV a předfinancování projektu v soutěži - Obec přátelská 
rodině a seniorům 2020 
  
Usnesení číslo: 2946/RMOb-JIH/1822/52 

OSR 

k usnesení č. 2236/RMOb-JIH/1822/39 
k usnesení č. 0187/ZMOb-JIH/1822/8 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním 
právu 1/376, 128 01 Praha 2 v soutěži  “Obec přátelská rodině a seniorům 2020“ dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
odboru strategického  rozvoje zajistit veškeré úkony související s  realizací projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami  programu “Obec přátelská rodině a seniorům 2020” 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 25.02.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0032/20 
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
  
Usnesení číslo: 2947/RMOb-JIH/1822/52 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku 
spravovaného odborem sociální péče pod ORJ 10 v celkové výši 478 647,20 Kč: 

1. DDHM do 40 000 Kč                   443 592,70 Kč 

2. DDHM do 3 000 Kč                      35 054,50 Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0030/20 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2948/RMOb-JIH/1822/52 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 676/70 v Ostravě-Hrabůvce na dobu 
určitou, dle důvodové zprávy 

Odborářská 676/70, 0+2, č. b. 20 

XXXXXX XXXX, nar. XXXX,  bytem XXXXXXXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0031/20 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 2949/RMOb-JIH/1822/52 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) 

 

rozhodla 

  
o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce na dobu 
určitou, dle důvodové zprávy 

Odborářská 677/72, 0+2, č. b. 13 

XXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0056/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 29/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih  
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2950/RMOb-JIH/1822/52 

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, § 3421, pol. 5171 o 900 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 900 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 121 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400276000000 o 1 121 tis. Kč 

c) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 13016 
o 800 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4379, pol. 5167, UZ 13016 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 17, § 4379, pol. 51xx, UZ 13016 o 780 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 50 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4379, pol. 5331, ORG 131 o 50 tis. Kč 

e) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 13305 o 1 476 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 435x, pol. 5336, UZ 13305, ORG 131 o 1 476 tis. Kč 

f) 
-zvýší neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4113, UZ 90002, ORG dle bodu f) 
důvodové zprávy předloženého materiálu o 350 tis. Kč 
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- zvýší investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213, UZ 90992, ORG dle bodu f) 
důvodové zprávy předloženého materiálu o 151 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 501 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 396 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle bodu g) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 396 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 6122, ORG 0400357000000 o 1 000 tis. Kč 

i) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 5171 o 100 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3392, pol. 5171 o 100 tis. Kč 

j) 
- sníží běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 5169 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 14, § 3900, pol. 5212 o 20 tis. Kč 

k) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121, ORG 0400304000000 o 540 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 540 tis. Kč 

l) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 334 o 32 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 334, ORG 354 o 32 tis. Kč 

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

a) Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, 
Odborářská 677/72, IČO 08238359, o částku 50 tis. Kč s účelovým určením na spolufinancování 
projektu “Poznávací zájezdy pro seniory” a s časovou použitelností od 01.02.2020 
do 31.12.2020 

b) Mateřská škola Mozartova 9, Ostrava-Zábřeh, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ 
Ostrava-Zábřeh,  Březinova 52, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, 
Březinova 1383/52, IČO 70978336, o částku 18 tis. Kč s účelovým určením k výměně filtrace 
čističek vzduchu a s časovou použitelností od 30.06.2020 do 31.12.2020 

c) Mateřská škola P.Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, 
Kosmonautů 2218/13, IČO 70631760, o částku 35 tis. Kč s účelovým určením k výměně filtrace 
čističek vzduchu a s časovou použitelností od 30.06.2020 do 31.12.2020 
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d) Mateřská škola P.Lumumby 25, Ostrava-Zábřeh, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, 
Kosmonautů 2217/15, IČO 70944687, o částku 53 tis. Kč s účelovým určením k výměně filtrace 
čističek vzduchu a s časovou použitelností od 30.06.2020 do 31.12.2020 

e) Mateřská škola Výškovická 120, Ostrava-Zábřeh, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, 
Volgogradská 2600/6b, IČO 70978328, o částku 44 tis. Kč s účelovým určením k výměně 
filtrace čističek vzduchu a s časovou použitelností od 30.06.2020 do 31.12.2020 

f) Mateřská škola Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Horymírova 
2978/100, IČO 70944628, o částku 44 tis. Kč s účelovým určením k výměně filtrace čističek 
vzduchu a s časovou použitelností od 30.06.2020 do 31.12.2020 

g) Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Zlepšovatelů 1502/27, IČO 75029863, o částku 18 tis. Kč 
s účelovým určením k výměně filtrace čističek vzduchu a s časovou použitelností od 30.06.2020 
do 31.12.2020 

h) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2613/4, IČO 75029847, o částku 70 tis. Kč s účelovým 
určením k výměně filtrace čističek vzduchu a s časovou použitelností od 30.06.2020 
do 31.12.2020 

i) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 
Zábřeh, Za Školou 2851/1, IČO 75029855, o částku 114 tis. Kč s účelovým určením k výměně 
filtrace čističek vzduchu a s časovou použitelností od 30.06.2020 do 31.12.2020 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 
  

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 23.07.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0055/20 
Žádost o odškodnění vzniklé škody na majetku J.B. 
  
Usnesení číslo: 2951/RMOb-JIH/1822/52 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  nevyhovět žádosti o odškodnění vzniklé škody na majetku XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX  
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2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0015/20 
Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou 
Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 2952/RMOb-JIH/1822/52 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s vyhodnocením  Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava-Zábřeh za rok 2019 

  
2) doporučuje 

  
stávající Dohodu o součinnosti ponechat v platnosti a plnit ji v původním znění 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0154/20 
Poskytnutí finančního daru 1. Bruslařskému klubu Buď INline Ostrava, z.s. 
  
Usnesení číslo: 2953/RMOb-JIH/1822/52 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč 1. Bruslařskému klubu Buď INline Ostrava, z.s., 
se sídlem Kubalova 394/59, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 05048907 a o uzavření darovací 
smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto materiálu 

  
2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih 
1. Bruslařskému klubu Buď INline Ostrava, z.s., se sídlem Kubalova 394/59, 700 30 
Ostrava-Výškovice, IČO 05048907, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0157/20 
Zřízení přípravné třídy v Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 2954/RMOb-JIH/1822/52 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zřízením přípravné třídy v Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové 
organizaci, se sídlem Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0158/20 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 2955/RMOb-JIH/1822/52 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru ve výši 36 660 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem 
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0159/20 
Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2956/RMOb-JIH/1822/52 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizaci se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70631743, pro školní rok 2020/2021, dle předloženého návrhu 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0160/20 
Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 2957/RMOb-JIH/1822/52 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvkové organizaci se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, 
pro školní rok 2020/2021, dle předloženého návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0161/20 
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Adamusova 7, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 2958/RMOb-JIH/1822/52 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu odpisového plánu na rok 2020 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace, se sídlem Adamusova 1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 75029871, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2020 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové 
organizace, se sídlem Adamusova 1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871, 
a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 1  tis. Kč, dle předložené 
důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0163/20 
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 2959/RMOb-JIH/1822/52 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
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IČO 70978310 do projektu v rámci dotačního programu OPVVV MŠMT „Výzva č. 02_20_080 
Šablony III” 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0225/20 
Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 
  
Usnesení číslo: 2960/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout pozemek p.p.č. 311/40 zahrada o výměře 2 m2 v k. ú. Hrabůvka, za účelem užívání 
zahrady, SJM XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXna dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 
11 Kč/m2, tj. 22 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0230/20 
Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko 
  
Usnesení číslo: 2961/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout pozemek p.č.st. 6069 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lok. Korýtko, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, za účelem užívání pozemku pod zahradní 
chatkou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, 
tj. 176 Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0234/20 
Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 2962/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek p.p.č. 215/36 zahrada o výměře 51 m² 
v k. ú. Hrabůvka, do společného jmění manželů XXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX  XXXXX, oba bytem XXXXXXXXX  OstravaXXXXXX, za kupní cenu 
ve výši 28 000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku 
ve výši 1 200 Kč a správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí v zákonné výši 
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vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy jako vlastníka vodovodního řadu, spočívající v povinnosti povinných trpět 
umístění, provozování a udržování vodovodního řadu, a to v rozsahu celého pozemku 
p.p.č. 215/36 v k. ú.  Hrabůvka, na dobu neurčitou, za úhradu v celkové výši 100 Kč 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0238/20 
Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ruská – restaurační zahrádka 
  
Usnesení číslo: 2963/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.p.č. 474/38 zahrada o výměře 84 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Ruská, společnosti Wolf & Bear s.r.o., IČO: 06599001, se sídlem Dolní 141/30, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou 
s jednoměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 10 Kč/m2, tj. 840 Kč/rok a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0042/20 
Stavební záměr a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Krylovova 
  
Usnesení číslo: 2964/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Přípojka tepla pro dům  č. 1704/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava“ 
spočívajícím v umístění horkovodní přípojky vč. šachty v předpokládané délce cca 5,5 bm 
pod povrchem části pozemku p.p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je součástí přílohy č. 1 
tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Bytové družstvo Krylovova 15, IČO: 27787907, 
se sídlem Krylovova 1704/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 654/33 
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova, za účelem umístění horkovodní 
přípojky vč. šachty v rámci stavby  „Přípojka tepla pro dům  č. 1704/15, Zábřeh, 700 30
Ostrava“ ve prospěch oprávněné nemovité věci – pozemku p.č.st. 2051 zastavěná plocha 
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na nádvoří, jehož součástí je stavba: Zábřeh, č.p. 1704, bydlení v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ve vlastnictví Bytového družstva Krylovova 15, IČO: 27787907, se sídlem Krylovova 1704/15, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm 
horkovodní přípojky a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks šachty 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného strpět umístění, užívání a provozování horkovodní přípojky vč. šachty 
v části dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 

  
uzavřít s Bytovým družstvem Krylovova 15, IČO: 27787907, se sídlem Krylovova 1704/15, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 4 předkládaného materiálu, a to do doby geometrického 
zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0182/20 
Souhlas se stavebním záměrem, ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 2965/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - oplocení části pozemku parc.č. 793/102 ostatní plocha, zeleň 
v délce 21 m v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníka – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
je platný do 31.12.2022, za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0222/20 
Souhlas se stavebním záměrem a pronájem částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Krokova, Neklanova 
  
Usnesení číslo: 2966/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Bytový dům na pozemku parc.č. 458/46 v katastrálním území 
Zábřeh nad Odrou“, v rámci kterého dojde mimo jiné ke zřízení dvou sjezdů pro připojení 
bytového domu na pozemní komunikaci na ul. Krokova, na částech pozemku p.p.č. 458/44, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 36 m2 a přesahem požárně nebezpečného 
prostoru na pozemek p.p.č. 458/45, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú.  Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, 
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v rozsahu dle situačního snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas 
pro stavebníka – manžele XXXXX XXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXX, 
XXXXXX  Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.p.č. 458/44, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 36 m2, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, manželům XXXXXXXXX XXXXXXXXX, oba bytem 
XXXXXXXXX XXXXXXXX X  Ostrava, za účelem zřízení a užívání dvou sjezdů k objektu 
bytového domu, s výší nájemného 100 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní 
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0223/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 2967/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění stavby veřejné sítě elektronických komunikací 
v rámci stavby pod názvem “Rozšíření SEK pro bezpečnostní kamerový systém podchod 
ul. Výškovická, Zábřeh, OC” v předpokládané délce 74,5 bm v částech pozemků p.p.č. 757/2, 
ostatní plocha, manipulační plocha, p.p.č. 757/47, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas 
pro stavebníka – společnost OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 
702 00  Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 757/2, 
ostatní plocha, manipulační plocha, p.p.č. 757/47, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem uložení veřejné sítě elektronických komunikací 
v předpokládané délce 74,5 bm v rámci stavby pod názvem “Rozšíření SEK pro bezpečnostní 
kamerový systém podchod ul. Výškovická, Zábřeh, OC” ve prospěch společnosti 
OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00  Ostrava, 
a to za jednorázovou úplatu ve výši stanovené znaleckým posudkem na ocenění náhrady 
obvyklé v daném místě a čase za zřízení věcného břemene – služebnosti navýšenou o DPH 
v zákonné výši 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, užívání a provozování veřejné sítě elektronických 
komunikací v částech dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 
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3) souhlasí 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 
702 00  Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0224/20 
Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova 
  
Usnesení číslo: 2968/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění stavby pergoly na části pozemku p.p.č. 458/4, 
zahrada (ZPF) v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
užívaného na základě Smlouvy o nájmu pozemku č. 7/014/376/15/Sl. ze dne 29.10.2015 jako 
zahrádka č. 5 XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX
Ostrava, za podmínek dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0227/20 
Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 2969/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „Stavební úpravy bytového domu 
č.p. 1751“ spočívajícím v osazení a ukotvení 8 kusů montovaných železobetonových 
předsazených lodžií o výměře 3,6 m x 1,5 m, které budou situovány do dvou lodžiových 
sloupců po čtyřech kusech na stávající fasádu bytového domu č.p. 1751, který stojí na pozemku 
p.č.st. 2159, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábřeh nad Odrou, 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 1751/55, IČO: 27849937, se sídlem 
Čujkovova 1751/55, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0228/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na částech 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Edisonova 
  
Usnesení číslo: 2970/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění splaškové kanalizační přípojky v předpokládané 
délce 6 bm v rámci stavby pod názvem „Přístavba + nadstavba, k.ú. Ostrava, Hrabůvka, 
p.č. 215/10“ pod povrchem části pozemku p.p.č. 223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníky XXXXXXXX a XXXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX
Ostrava-XXXXXXXXX, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemku 
p.p.č. 223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění stavby 
nové splaškové kanalizační přípojky v předpokládané délce 6 bm a užívání stávající vodovodní 
přípojky v délce cca 3 bm pod povrchem částí dotčeného pozemku, ve prospěch nemovité věci -
pozemku, jehož součástí bude stavba realizovaná pod názvem „Přístavba + nadstavba, 
k.ú. Ostrava, Hrabůvka, p.č. 215/10“ na pozemcích p.p.č. 215/10 zahrada a p.č.st. 2155 
zastavěná plocha a  nádvoří v k.ú. Hrabůvka, které mají ve společném jmění manželů XXXXX  
a XXXXX  XXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXXX  Ostrava-XXXXXXXX za úplatu 
500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm splaškové kanalizační přípojky 
a vodovodní přípojky 

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

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníky pozemku, 
jehož součástí bude stavba realizovaná pod názvem „Přístavba + nadstavba, k.ú. Ostrava, 
Hrabůvka, p.č. 215/10“ na pozemcích p.p.č. 215/10 zahrada a p.č.st. 2155 zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, XXXXXXX a XXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXXX
Ostrava-XXXXXXXXXXXX, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0233/20 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní 89 
  
Usnesení číslo: 2971/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Přístavba bytového domu Jubilejní 89 
na pozemku p.č.st. 736 v k. ú. Hrabůvka“ spočívajícím v instalaci 6 ks nových zavěšených lodžií 
umístěných do dvou sloupců po 3 kusech  o půdorysných rozměrech 
1,5 m x 3,74 m  k bytovému domu č.p. 616, který je součástí pozemku p.č.st. 736 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 243/15, ostatní 
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, svěřenému městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Bytové družstvo Jubilejní 89, 
IČO 277 82 182, se sídlem  Jubilejní 616/89, Hrabůvka, 700 30 Ostrava  je platný 
do 31.12.2022 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0235/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Gurťjevova 
  
Usnesení číslo: 2972/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – pokládka komunikačního vedení a zařízení sítě 
elektronických komunikací v rámci stavby pod názvem 
“11010-091381 WTTx_NT_T_OSYGU_OK” v předpokládané délce 183 bm v částech 
pozemků p.p.č. 654/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/6, ostatní plocha, zeleň, 
a p.p.č. 654/20, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka – společnost CETIN a.s., 
IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9, je platný 
do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 654/5, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/6, ostatní plocha, zeleň, a p.p.č. 654/20, ostatní 
plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem uložení vedení veřejné sítě elektronických 
komunikací v předpokládané délce 183 bm v rámci stavby pod názvem 
“11010-091381 WTTx_NT_T_OSYGU_OK” ve prospěch společnosti CETIN a.s., 
IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9, a to za úplatu 
ve výši 200 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný metr vedení veřejné sítě 
elektronických komunikací pod povrchem částí dotčených pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
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Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vedení veřejné sítě 
elektronických komunikací, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00  Praha 9, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0239/20 
Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. B. Četyny 
  
Usnesení číslo: 2973/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
s přenecháním části pozemku parc. č. 243 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2

v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny, užívaného na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti 
č.  2/a/014/451/04/Wyb ze dne 10.09.2004, ve znění dodatků společností  DIANA MORAVIA 
s.r.o., IČO 25571222, se sídlem č.p. 419, 671 68 Šanov do užívání společnosti Lime services, 
s.r.o., IČO: 04915216, se sídlem Nádražní 651/82, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava,  za účelem provozování restaurační zahrádky, za podmínek uvedených v příloze č. 5 
předkládaného materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0242/20 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Jubilejní 90 
  
Usnesení číslo: 2974/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Přístavba bytového domu Jubilejní 90 
na pozemku p.č.st. 713 v k. ú. Hrabůvka“ spočívajícím v instalaci 6 ks nových zavěšených lodžií 
umístěných do dvou sloupců po 3 kusech o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m k bytovému 
domu č.p. 623, který stojí na pozemku p.č.st. 713 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka 
umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 225/5, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, 
svěřenému městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků jednotek Jubilejní 90, IČO 268 13 467, 
se sídlem  Jubilejní 623/90, Hrabůvka, 700 30 Ostrava  je platný do 31.12.2022 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0243/20 
Souhlas se stavebním záměrem, záměr na výpůjčku části pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Koncová 
  
Usnesení číslo: 2975/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Sjezd na parcelu p.č. 352 v k. ú. Výškovice u Ostravy“, 
v rámci jehož dojde k umístění vjezdu (o výměře 8 m2) k rodinnému domu, na části pozemku 
parc.č. 350/1 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy, svěřeném městskému 
obvodu, v rozsahu dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníky XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
o záměru vypůjčit část pozemku parc.č. 350/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem zřízení a užívání vjezdu k rodinnému domu 
na ul. Koncová, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0197/20 
Souhlas se stavebním záměrem ul. Staňkova 
  
Usnesení číslo: 2976/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - stavby oplocení na pozemku parc.č. 740/66 ostatní plocha, 
jiná plocha v délce 16,7 m v k. ú. Výškovice u Ostravy, zprovoznění stávající branky a umístění 
domku na nářadí, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka - nájemce, který část uvedeného pozemku užívá na základě Nájemní smlouvy 
č. 132/19/OMJ ze dne 19.08.2020 jako zahrádku – XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXXX, je platný do 31.12.2022, za podmínek dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0236/20 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě 
garáže v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2977/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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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. 3717, zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0237/20 
Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině 
  
Usnesení číslo: 2978/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací 
listině ze dne 17.12.2015 ve znění změn a dodatků „Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735“ 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0201/20 
Výpůjčka části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petroncova 
  
Usnesení číslo: 2979/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vypůjčit část pozemku p.p.č. 426/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Petroncova, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 
manželům Ing. XXXX XXXX XXXXX, oba bytem XXXXXXX XXXX XXX XXXXX 
XXX  Ostrava, za účelem umístění sjezdu a užívání pozemku pod sjezdem k rodinnému domu, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy 
č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0226/20 
Výpůjčka částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy a k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2980/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vypůjčit část pozemku parc.č. 723/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy, a část pozemku p.p.č. 1404, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 1 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, Klubu 
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českých turistů, IČO: 00505609, se sídlem Revoluční 1056/8A, Nové Město, 110 00  Praha, 
za účelem umístění 2 ks turistických informačních panelů – mobiliářů, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 2 tohoto 
materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0241/20 
Výpůjčka částí pozemků, souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene 
na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 
  
Usnesení číslo: 2981/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Zábřeh nad Odrou parc.č. 810/10 Rodinný dům“ spočívajícím 
v umístění rodinného domu včetně vjezdu, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemky 
p.p.č. 810/10 zahrada  a p.p.č. 810/16  zahrada v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, ve vlastnictví 
XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX a na části 
pozemků p.p.č. 1060/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1060/8 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, svěřených městskému obvodu Ostrava- Jih, v rozsahu 
dle snímku, který je součástí přílohy č. 1 předkládaného materiálu, souhlas pro XXXXX
XXXXXX X  XXXXXXXXX XXXXXXXXXX je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
p.p.č. 1060/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1060/8 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění vodovodní přípojky v předpokládané 
délce 1 bm a kanalizační přípojky v předpokládané délce 5,75 bm pod názvem stavby „Zábřeh 
nad Odrou parc.č. 810/10 Rodinný dům“ ve prospěch oprávněné nemovité věci – pozemku, 
který bude geometricky oddělen z pozemků p.p.č. 810/10 zahrada  a p.p.č. 810/16  zahrada 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, a jehož součástí se stane rodinný dům postavený v rámci stavebního 
záměru „Zábřeh nad Odrou parc.č. 810/10 Rodinný dům“, ve vlastnictví XXXXX X XXXXX
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba 
DPH za každý i započatý bm vodovodní a kanalizační přípojky 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného strpět umístění, užívání a provozování vodovodní a kanalizační přípojky 
v částech dotčených pozemků,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

3) rozhodla 

  
1. do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníky pozemků 
p.p.č. 810/10 zahrada  a p.p.č. 810/16  zahrada v k. ú. Zábřeh nad Odrou, XXXXX X  XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 4 předkládaného materiálu
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2. vypůjčit části pozemků p.p.č. 1060/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
0,88 m2  a p.p.č. 1060/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6,37 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Horymírova, XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXX XX, za účelem umístění a užívání vjezdu, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou a  uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 5 předkládaného materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0215/20 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova 
  
Usnesení číslo: 2982/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/38, zahrada (ZPF), o výměře 212 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ulice Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání části pozemku jako zahrádky č. 1 
a č. 2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0231/20 
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 2983/RMOb-JIH/1822/52 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

1. pozemek p.č.st. 1544, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
Provaznická 

2. pozemek p.č.st. 1681/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita U Skleníku 

3. pozemek p.č.st. 2326, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

4. pozemek p.č.st. 2512, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

5. pozemek p.č.st. 2637, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 
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6. část pozemku p.č.st. 2964/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,07 m2 (celková výměra 
228 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38246 příslušejícího 
k jednotce 13/411 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

7. část pozemku p.č.st. 2966/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8,58 m2 (celková výměra 
230 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1441/38630 příslušejícího 
k jednotce 11/379 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0232/20 
Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova - Rudná 
  
Usnesení číslo: 2984/RMOb-JIH/1822/52 

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 22 m² 
a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 98m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Pavlovova -
Rudná, za účelem užívání pozemků jako zahrádky č. 9, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0189/20 
Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rudná 
  
Usnesení číslo: 2985/RMOb-JIH/1822/52 

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. 3584-248/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 14 200 Kč 
+ zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00 Praha 9, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto 
materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0158/20 
Dodatek č. 1 ke smlouvám o dílo na servis a opravy výtahů v bytových domech 
  
Usnesení číslo: 2986/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o dílo na provádění servisu a oprav výtahů v bytových 
domech se zhotoviteli: 

1)  VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o., se sídlem Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz, 
IČO 29393728, agendové číslo S/1737/15/OBH ze dne 30.03.2009, kterým se upravuje rozsah 
plnění díla a ukončuje se poskytování plnění u bytového domu č.p. 1369, který je součástí 
pozemku p. č. st. 1298 v k.ú. Hrabůvka  na ul. Stadická 3, 

2) OTIS a.s., se sídlem J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČO 42624254,  agendové číslo 
S/1731/15/OBH ze dne 01.09.2014, kterým se upravuje rozsah plnění díla a ukončuje 
se poskytování plnění u bytového domu č.p. 2975, který je součástí pozemku p. č. st. 4703 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou na ul. Horymírova 4,  

v rozsahu předloženého návrhu dle důvodové zprávy 

2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 11.08.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0167/20 
Opakovaná žádost o pronájem části vestibulu budovy DPS na ulici Horymírova 121, 
Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 2987/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
žádost XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX, o poskytnutí prostoru 
k pronájmu ve vestibulu budovy DPS č.p. 3054, která je součástí pozemku p.č.st. 4911 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, za účelem 
prodeje drobného zboží 

  
2) rozhodla 

  
trvat na svém rozhodnutí ze dne 25.05.2017 pod č. usn. 4821/115, nevyhovět žádosti XXXX
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XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, a neposkytovat k pronájmu část 
prostor vestibulu budovy DPS č.p. 3054, která je součástí pozemku p.č.st. 4911 v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, adresní místo Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0170/20 
Poskytnutí slevy ze základního nájemného 
  
Usnesení číslo: 2988/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí slevy ve výši 50 % základního nájemného nájemcům bytových jednotek uvedených 
v příloze č. 1 předloženého materiálu v bytovém domě č. p. XXXX na ul. Čujkovova č. or. XX, 
který je součástí pozemku parc. č. st. XXXX k. ú. Zábřeh nad Odrou, za zhoršení kvality užívání 
pronajatých bytů z důvodu provádění rekonstrukce domu, a to od 01.08.2020 do dokončení 
stavebních prací, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy   

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0145/20 
Pronájem bytů výběrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 2989/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
 1. o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne 

účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

a) Jana Škody 183/4, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 23 - XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

b) Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 53 - XXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

c) Edisonova 377/15, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1 - XXXXXX XXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

d) Edisonova 377/15, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 5 - XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

e) Edisonova 383/27, Ostrava-Hrabůvka, 0+3, standard, č. b. 3 - XXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 
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f) Smirnovova 1638/1, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 4 - XXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

g) Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 26 - XXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

h) Patrice Lumumby 2162/19, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 5 - XXXX XXXXXXXX 
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

i) Rodimcevova 2177/16, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 9 - XXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX 

j) Patrice Lumumby 2263/2, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 3 - XXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

k) Svornosti 2284/53, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 9 - XXXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

l) Svornosti 2321/14, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 12 - XXXXX XXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

m) Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh, 1+4, standard, č. b. 1 - XXXXX XXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX 

n) Dr. Šavrdy 3020/7, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 10 - XXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX 

o) Kotlářova 3197/10, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 12 - XXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní 
nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy 

2. nevybrat uchazeče na pronájem bytu č. 1, 1+2, ul. Rodimcevova 2055/27, O.-Zábřeh 
výběrovým řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření dohody o přistoupení k dluhu 
a zveřejnit záměr na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné, dle důvodové 
zprávy   

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0157/20 
Pronájem prostoru v objektu bez č.p. v lokalitě ulice J. Matuška, Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 2990/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu prostoru o výměře 22,31 m2 v objektu bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 105/14 
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v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy 
městskému obvodu Ostrava-Jih, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 600 Kč/m2/rok, za účelem užívání jako sklad, 
a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, 
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: 01.09.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0161/20 
Pronájem garážového stání č. 7 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 273/51, 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 2991/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu garážového stání č. 7 v bytovém domě č.p. 273, který je součástí pozemku 
p.č. 71/118 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 
a o uzavření nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 
1 000 Kč/měsíc vč. DPH, za účelem garážování motorového vozidla, v rozsahu dle schválené 
vzorové nájemní smlouvy NS 01, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů 
od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové 
zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.08.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0159/20 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Mňukova 3022/24, 
Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 2992/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 45,6 m², v objektu č.p. 3022, objekt k bydlení, 
který je součástí pozemku p.č.st. 4760 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti Czech Sampo Security s.r.o., 
IČO 05193095, se sídlem Bělá 123 a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m²/rok po dobu 2 měsíců a následně 
ve výši 850 Kč/m²/rok, za účelem užívání jako kancelář, v rozsahu předloženého návrhu, 
a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.08.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0162/20 
Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti American House Styles, s.r.o. 
v pronajatém prostoru na ul. Závodní 330/49a, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 2993/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
udělit souhlas s umístěním sídla právnické osoby American House Styles s.r.o., IČO 29390494 
jejímž jednatelem je Petr Duchoň, nar. 13.05.1977, v prostoru sloužícím podnikání v bytovém 
domě č.p. 330, který je součástí pozemku p.č.st. 271 v k. ú. Hrabůvka, na ul. Závodní č.or. 49a, 
Ostrava-Hrabůvka, jehož nájemcem je společnost American House Styles s.r.o., IČO 29390494, 
a to po dobu trvání nájemního vztahu společnosti American House Styles s.r.o. k danému 
prostoru sloužícímu podnikání 

  
 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

Strana 34/62 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0164/20 
Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh
  
Usnesení číslo: 2994/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Billiard Club Ostrava, z.s., IČO 13643720, 
se sídlem U Sokolovny 786/2A, Ostrava-Petřkovice, v prostoru sloužícím podnikání 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, pronajatém na základě nájemní smlouvy č. 165/19/OBH 
(ag.č. S/0844/2019/OBH) ze dne 15.08.2019, ve znění dodatku, a to po dobu trvání smluvního 
vztahu spolku k předmětnému prostoru, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0156/20 
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Vlasty 
Vlasákové 966/2 v Ostravě-Bělském Lese, zveřejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 2995/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě č.p. 966, který je součástí 
pozemku p.č. 143 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Vlasty Vlasakové 966/2, 
Ostrava-Bělský Les, podanou nájemcem Centrum pro seniory TROJLÍSTEK, z.s., se sídlem 
Opavská 16, 747 19 Bohuslavice, IČO 04743954 

  
2) rozhodla 

  
o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 77,52 m², na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 600 Kč/m²/rok, bez určení 
účelu užívání, v objektu k bydlení č.p. 966, který je součástí pozemku p.č. 143 v k. ú. Dubina 
u Ostravy, adresní místo Vlasty Vlasákové 966/2, Ostrava-Bělský Les, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeném do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, za podmínky, 
že v prostorech nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 
a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou 
v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami, činnosti s erotickým podtextem 
a zastavárenské činnosti, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0160/20 
Zveřejnění záměru na pronájem garážových stání č. 4 a 5 na ul. Fr. Formana 273/51, 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 2996/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostorů - garážových stání č. 4 a 5 v objektu 
k bydlení č.p. 273, který je součástí pozemku p.č. 71/118 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo 
Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účelem 
užívání garážování motorového vozidla a s minimální výší měsíčního nájemného 1 000 Kč 
vč. DPH 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0165/20 
Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu 
V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 2997/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 165/19/OBH (ag.č. S/0844/2019/OBH) ze dne 
15.08.2019, ve znění dodatku, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 426,53 m2

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, uzavřenou se spolkem Billiard Club Ostrava, z.s., 
IČO 13643720, se sídlem U Sokolovny 786/2A, Ostrava-Petřkovice, a to z důvodu rozšíření 
výměry prostor o 4,46 m2, tj. z 426,53 m2 na 430,99 m2, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0138/20 
Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 2998/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. X nacházejícího se ve X. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní číslo st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo Zlepšovatelů XXXX, obec Ostrava, na dobu 
určitou s účinností od XXXXXX  s XXXXX  XXXXXXX, nar. XXXXX XX, 
Zlepšovatelů XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy 
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2. o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícího se v X. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXXX která je součástí pozemku parcelní číslo XXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Vaňkova XXX, obec Ostrava, s XXXX 
XXXXXX, nar. XXXXXX, Vaňkova XXXXXXX, Ostrava-Bělský Les, dle důvodové zprávy 

  
2) trvá 

  
na vyklizení bytu 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0031/20 
Dodatek č. 3 k SOD - VZ 102.19 - Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin
  
Usnesení číslo: 2999/RMOb-JIH/1822/52 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 k SOD č. agendové S/1171/2019/INV ze dne 11.12.2019 
se zhotovitelem STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava, 
IČO 258 64 092 na akci VZ 102.19 Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin. 
Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, 
se zvyšuje konečná cena o 468 650,98 Kč bez DPH na částku  13 509 525,08 Kč bez DPH. 

  
2) rozhodla 

  
o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku z SOD prodloužit termín 
provedení díla o14 kalendářních dnů na 182 kalendářních dnů 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 3 ke SOD 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.08.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0032/20 
Dohoda o způsobu rozúčtování nákladů na dodávku elektrické energie pro akci 
“Regenerace sídliště Hrabůvka - 2.etapa, Zeleň Savarin” - provoz mlhoviště 
  
Usnesení číslo: 3000/RMOb-JIH/1822/52 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o způsobu rozúčtování nákladů na dodávku elektrické energie s odběratelem 
Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, 
Adamusova 1041/7, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO 750 29 871 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dohody o rozúčtování 
nákladů na dodávku elektrické energie 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.10.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0033/20 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace “Rekonstrukce 
hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 3001/RMOb-JIH/1822/52 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0929/2019/INV se zhotovitelem 
projektové dokumentace “Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” firmou FILDMAN 
PROJEKT s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 
IČO:  08014469 v důsledku nových skutečností zjištěných při zpracování projektové 
dokumentace. Nové skutečnosti vyžadují změnu parcelního čísla, ceny díla a lhůty realizace díla. 
Původní cena díla ve výši 344 688 Kč bez DPH se navyšuje o 34 000 Kč bez DPH na částku 
378 688 Kč bez DPH, 458 212,47 Kč s DPH. Lhůta realizace díla se navyšuje o 12 kalendářních 
dnů na 132 kalendářních dnů 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo agendové č. S/0929/2019/INV na zpracování projektové 
dokumentace  “Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0034/20 
Investiční záměry č. 01-05/2020 
  
Usnesení číslo: 3002/RMOb-JIH/1822/52 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. IZ č. 01/2020 - Úprava prostoru před kostelem v Zábřehu 
2. IZ č. 02/2020 - Zateplení budov MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice 
3. IZ č. 03/2020 - Zateplení a oprava zpevněných ploch včetně hydroizolace 
4. IZ č. 04/2020 - Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská 
5. IZ č. 05/2020 - Zateplení a oprava zpevněných ploch MŠ Formana 13, Ostrava-Dubina 

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit, po přidělení finančních prostředků, zpracování podkladů 
pro zadání veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.07.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0122/20 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 42.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh“ 
  
Usnesení číslo: 3003/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 42.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh“ v otevřeném zadávacím řízení 
dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn 

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

Strana 39/62 
  

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. PaedDr. Zuzana Sedláčková, odbor školství a kultury 
5. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 42.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.10.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0123/20 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 43.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh“ 
  
Usnesení číslo: 3004/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 43.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 
v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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4. PaedDr. Zuzana Sedláčková, odbor školství a kultury 
5. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 43.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.10.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0130/20 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 32.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ 
  
Usnesení číslo: 3005/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 32.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. 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 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 32.20 Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ 
a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.09.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0131/20 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 31.20 „Zajištění 
celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 
2021 - 2022” 
  
Usnesení číslo: 3006/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 31.20  „Zajištění celoroční údržby veřejných 
travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022” v otevřeném zadávacím 
řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Bc. Pavlína Nováčková, členka zastupitelstva obvodu 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Petr Smoleň, člen zastupitelstva obvodu 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 31.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
u jednotlivé části této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 08.10.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0132/20 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 39.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Chodníky na ulicích Na Obecní, Markova a u kruhového 
objezdu Horní v městském obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3007/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 39.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Chodníky na ulicích Na Obecní, Markova a u kruhového objezdu Horní v městském obvodu 
Ostrava-Jih“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle 
části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. István Polónyi, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. David Slanina, odbor dopravy a komunálních služeb 
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3) 

 

ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 39.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smluv u této 
nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 24.09.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0126/20 
Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický 
nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor 
investora při realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 3008/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

k usnesení č. 2606/RMOb-JIH/1822/46 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
 zprávy o otevření, o posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v rámci 
DNS VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” dle § 141 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za II. čtvrtletí roku 
2020, a to: 

VZ 13.2020 TDI na realizaci akcí Výměna oken ZŠ V. Košaře 6“ a „Strukturovaná kabeláž 
ZŠ V. Košaře 
VZ 17.2020 TDI na opravu tří volných bytů, vč. byt. jádra: volný byt č. 5, P.Lumumby 19/2162, 
O. –Zábřeh, volný byt č. 9, Svornosti 53/2284, O.–Zábřeh, volný byt č. 12, Svornosti 14/2321, 
O.–Zábřeh 
VZ 18.2020 TDI na opravu tří volných bytů, vč. byt. jádra: byt č. 6, Lumírova 7/487, 
O.-Výškovice; byt č. 23, J. Škody 4/183, O.-Dubina; byt č. 16, V. Jiřikovského 29/168, 
O.-Dubina 
VZ 19.2020 TDI oprava volného bytu číslo 43, B. Četyny 2/930, včetně výměny bytového jádra
VZ 20.2020 TDI Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les 
VZ 21.2020 TDI na výměnu oken Jubilejní 26,28,30, Ostrava-Hrabůvka 
VZ 22.2020 TDI na opravu volného bytu č. 23, Mňukova 24_3022, O. Zábřeh, včetně bytového 
jádra 
VZ 23.2020 Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 6, B. Četyny 2/930 
VZ 24.2020 Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 11, Tarnavova 8/3016 
VZ 25.2020 TDI na stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh – oprava sociálních 
zařízení 
VZ 26.2020 TDI na opravu volného bytu číslo 10, Volgogradská 96/2397, včetně výměny 
bytového jádra 
VZ 27.2020 TDI na opravu volného bytu číslo 34, Horymírova 14/2949 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

Strana 44/62 
  

VZ 28.2020 TDI na opravu volného bytu č. 8, Výškovická 186/632, Ostrava Výškovice 
VZ 30.2020 TDI na opravu společných prostor v objektu Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina 
VZ 31.2020 TDI na opravu volného bytu č. 8, Svornosti 49/2286, O. Zábřeh, včetně bytového 
jádra 
VZ 32.2020 TDI na opravu volných bytů č. 31, Lumírova 7/487, O.Výškovice a bytu č. 26, 
Výškovická 153/447, O.Výškovice 
VZ 33.2020 TDI na akci Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29 VZ 34.2020 
TDI na opravu volného bytu číslo 14, Volgogradská 20/2462, včetně výměny bytového jádra 
VZ 35.2020 TDI na opravu obsazeného bytu číslo 12, Volgogradská 137/2439, včetně výměny 
bytového jádra 
VZ 36.2020 TDI na akci Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická 
VZ 38.2020 TDI na výměnu PVC a vnitřních dveří pavilónu D v objektu Mjr.Nováka 1455/34, 
Ostrava-Hrabůvka - 2.etapa  

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0080/20 
Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) –
VZ 138.18 DNS „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu 
Ostrava - Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3009/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

k usnesení č. 1686/RMOb-JIH/1822/29 
k usnesení č. 2112/RMOb-JIH/1822/35 
k usnesení č. 2593/RMOb-JIH/1822/46 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v DNS 
VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za II. čtvrtletí roku 2020, a to: 
- 62/2020 Oprava volného bytu č. 58, Čujkovova 32/1737, Ostrava - Zábřeh, 
- 63/2020 Oprava volného bytu č. 23, J. Škody 4/183, Ostrava-Dubina, 
- 64/2020 Oprava volného bytu č. 10, Fr. Formana 30/278, Ostrava-Dubina, 
- 68/2020 Oprava volného bytu č. 4, Smirnovova 1/1638, Ostrava-Zábřeh, 
- 69/2020 Oprava volného bytu č. 43, B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les, 
- 70/2020 Oprava obsazeného bytu č. 52, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 71/2020 Oprava volného bytu č. 34, Odborářská 74/678, Ostrava-Hrabůvka, 
- 72/2020 Oprava volného bytu č. 19, Horní 29/679, Ostrava-Hrabůvka, 
- 73/2020 Oprava volného bytu č. 8, Výškovická 186/632, Ostrava-Výškovice, 
- 74/2020 Oprava volného bytu č. 11, Pavlovova 67/1626, Ostrava-Zábřeh, 
- 75/2020 Oprava volného bytu č. 15, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 76/2020 Oprava volného bytu č. 11, Tarnavova 8/3016, Ostrava-Zábřeh, 
- 77/2020 Oprava volného bytu č. 6, B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les, 
- 78/2020 Oprava volného bytu č. 13, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 79/2020 Oprava volného bytu č. 37, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 80/2020 Oprava volného bytu č. 34, Horymírova 14/2949, Ostrava-Zábřeh, 
- 81/2020 Oprava volného bytu č. 46, Horymírova 14/2949, Ostrava-Zábřeh, 
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- 82/2020 Oprava volného bytu č. 10, Volgogradská 96/2397, Ostrava-Zábřeh, 
- 83/2020 Oprava volného bytu č. 23, Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh, 
- 84/2020 Oprava volného bytu č. 19, V. Vlasákové 15/962, Ostrava-Bělský Les, 
- 85/2020 Oprava volného bytu č. 53, V. Košaře 3/123, Ostrava-Dubina, 
- 86/2020 Oprava volného bytu č. 2, Velflíkova 5/284, Ostrava-Hrabůvka, 
- 87/2020 Oprava volného bytu č. 2, Jubilejní 58/344, Ostrava-Hrabůvka, 
- 88/2020 Oprava volného bytu č. 33, Stadická 3/1369, Ostrava-Hrabůvka, 
- 89/2020 Oprava volného bytu č. 13, Odborářská 72/677, Ostrava-Hrabůvka, 
- 90/2020 Oprava volného bytu č. 58, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh, 
- 91/2020 Oprava volného bytu č. 26, Výškovická 153/447, Ostrava-Výškovice, 
- 92/2020 Oprava volného bytu č. 5, Edisonova 15/377, Ostrava-Hrabůvka, 
- 93/2020 Oprava volného bytu č. 10, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 94/2020 Oprava volného bytu č. 1, Volgogradská 147/2434, Ostrava-Zábřeh, 
- 95/2020 Oprava volného bytu č. 14, Volgogradská 20/2462, Ostrava-Zábřeh, včetně výměny 
bytového jádra, 
- 96/2020 Oprava volného bytu č. 2, Vaňkova 50/1012, Ostrava-Bělský Les, 
- 98/2020 Oprava volného bytu č. 31, Plzeňská 10/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 99/2020 Oprava volného bytu č. 29, Odborářská 70/676, Ostrava-Hrabůvka, 
- 100/2020 Oprava volného bytu č. 1, Jubilejní 65/494, Ostrava-Hrabůvka, 
- 101/2020 Oprava volného bytu č. 9, Svornosti 16/2320, Ostrava-Zábřeh, 
- 102/2020 Oprava volného bytu č. 8, Svornosti 49/2286, Ostrava-Zábřeh, 
- 103/2020 Oprava volného bytu č. 31, Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice, 
- 104/2020 Oprava volného bytu č. 1, Edisonova 15/377, Ostrava-Hrabůvka, 
- 105/2020 Oprava volného bytu č. 53, M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina, 
- 106/2020 Oprava obsazeného bytu č. 12, Volgogradská 137/2439, Ostrava-Zábřeh, včetně 
výměny bytového jádra, 
- 107/2020 Oprava volného bytu č. 9, Rodimcevova 16/2177, Ostrava-Zábřeh, 
- 108/2020 Oprava volného bytu č. 26, Klegova 23/1407, Ostrava-Hrabůvka, 
- 109/2020 Oprava volného bytu č. 9, Vaňkova 52/1013, Ostrava-Bělský Les, 
- 110/2020 Oprava volného bytu č. 10, Dr. Šavrdy 7/3020, Ostrava-Bělský Les, 
- 112/2020 Oprava obsazeného bytu č. 1, Zlepšovatelů 16/557, Ostrava-Hrabůvka, 
- 113/2020 Oprava volného bytu č. 40, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 114/2020 Oprava volného bytu č. 23, Odborářská 74/678, Ostrava-Hrabůvka, 
- 115/2020 Oprava volného bytu č. 3, Edisonova 27/383, Ostrava-Hrabůvka, 
- 116/2020 Oprava volného bytu č. 2, Abramovova 16/1591, Ostrava-Zábřeh, 
- 118/2020 Oprava volného bytu č. 2, Odborářská 74/678, Ostrava-Hrabůvka, 
- 119/2020 Oprava volného bytu č. 6, Slezská 11/402, Ostrava-Hrabůvka, 
- 121/2020 Oprava volného bytu č. 51, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0124/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky nebo zrušení zadávacího řízení, varianty 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 21.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa - Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka”
  
Usnesení číslo: 3010/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

k usnesení č. 2668/RMOb-JIH/1822/47 
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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 nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 21.20 Zpracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště Hrabůvka, 
2. etapa - Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka” a o uzavření smlouvy o dílo u této 
nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 
- AFRY CZ s.r.o., sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, IČO: 45306605, za nabídkovou cenu 
2 579 000 Kč bez DPH, tj. 3 120 590 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 315 kalendářních dnů 
od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského 
dozoru 500 Kč bez DPH/hod 

a jako druhým v pořadí: 

- Projekt 2010, s.r.o., sídlem Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 48391531, 
za nabídkovou cenu 2 450 000 Kč bez DPH, tj. 2 964 500 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
340 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu 
za výkon autorského dozoru 600 Kč bez DPH/hod 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 21.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa - Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 07.08.2020
 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 nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 21.20 Zpracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště 
Hrabůvka, 2. etapa - Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.09.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0129/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 06.20 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků 
na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2020/2021“ 
 
  

OVZ 
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Usnesení číslo: 3011/RMOb-JIH/1822/52 
k usnesení č. 2588/RMOb-JIH/1822/46 
  
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 částí 1 - Zóna č. 1 - Pískové
doly a u části 2 - Zóna č. 4 - Bělský Les a Zábřeh nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 06.20 
„Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb 
Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2020/2021“ a o uzavření smlouvy u částí 1 a 2 této nadlimitní 
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem TOMDA EU s.r.o., Havlíčkovo náměstí 781/10, 
708 00 Ostrava- Poruba, IČO: 28615948, za jednotkové nabídkové ceny uvedené v příloze č. 2 
přiloženého návrhu smlouvy 

  
2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u části 3 - Zóna č. 5 - Zábřeh 
nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 06.20 „Zimní údržba místních komunikací 
III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2020/2021“ 
a o uzavření smlouvy u části 3 této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
VYKRUT zahradní služby a.s.,Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 03921921, 
za jednotkové nabídkové ceny uvedené v příloze č. 2 přiloženého návrhu smlouvy 

  
3) ukládá 

  
odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem 
na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 06.20 „Zimní údržba místních 
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 
2020/2021“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 14.08.2020
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
4) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy u této veřejné zakázky k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 06.20 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků 
na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2020/2021“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.09.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0127/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) –
VZ 41.20 „Technické zabezpečení voleb 2020” 
  
Usnesení číslo: 3012/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 41.20 
„Technické zabezpečení voleb 2020” 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. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
2. Mgr. Bc. Petr Sláma, odbor právní 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Mgr. Bc. Petr Sláma, odbor právní 

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 41.20 „Technické zabezpečení voleb 2020” a předložit zprávu hodnotící komise 
s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 04.09.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0134/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) –
VZ 38.20 „Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů“ 
  
Usnesení číslo: 3013/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 38.20 
„Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ 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. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 38.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření příkazní rámcové 
smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 17.09.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0125/20 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) –
VZ 24.20 „Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” 
  
Usnesení číslo: 3014/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

k usnesení č. 2797/RMOb-JIH/1822/49 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k uveřejněné 
podlimitní veřejné zakázce v otevřeném řízení na stavební práce VZ 24.20 „Regenerace sídliště 
Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” dle předložené důvodové zprávy 
a prodloužení lhůty pro podání nabídek 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0128/20 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 45.20 „Oprava 
hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 3015/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

k usnesení č. 2879/RMOb-JIH/1822/50 
  
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 45.20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, 
Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- LUGAB s.r.o., Dělnická 324/35, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 25879944, za nabídkovou cenu 
559 084,27 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení realizace díla 

a jako druhým v pořadí: 

- SATON s.r.o., Švermova 323/61, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 42767113, 
za nabídkovou cenu 627 076 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů od zahájení 
realizace díla 

2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 45.20 
„Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ 

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 07.08.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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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 45.20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0133/20 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 33.20 „Oprava 
oplocení ZŠ Březinova“ 
  
Usnesení číslo: 3016/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

k usnesení č. 2877/RMOb-JIH/1822/50 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu k veřejné zakázce na stavební práce VZ 33.20 „Oprava oplocení ZŠ Březinova“ 
o vyloučení účastníka Vladimíra Majera, Gagarinova 672, 735 14 Orlová - Poruba, 
IČO: 04939042, z důvodů uvedených v předložené 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 33.20 „Oprava oplocení ZŠ Březinova“ a o uzavření smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem PROFI PLOTY s.r.o., Nádražní 601/159, 702 00 Ostrava -
Přívoz, IČO: 02624265, za nabídkovou cenu 2 214 574,41 Kč bez DPH, tj. 2 679 635 Kč 
vč. DPH, a s lhůtou realizace 55 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
3) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 33.20 „Oprava oplocení 
ZŠ Březinova“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 27.07.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
4) ukládá 

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



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

Strana 52/62 
  

a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 33.20 „Oprava oplocení ZŠ Březinova“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0137/20 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 48.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Retenční nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“ 
  
Usnesení číslo: 3017/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 48.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Retenční nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti 
na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn 

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. PaedDr. Zuzana Sedláčková, odbor školství a kultury 
5. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 48.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.10.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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 (zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0020/20 
Stížnosti a petice ve věci plánované výstavby Domova pro osoby se zdravotním 
postižením MIKASA na ul. Srbská v Ostravě-Výškovicích 
  
Usnesení číslo: 3018/RMOb-JIH/1822/52 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
obdržené stížnosti a petice ve věci plánované výstavby Domova pro osoby se zdravotním 
postižením MIKASA na ul. Srbská v Ostravě-Výškovicích 

  
2) schvaluje 

  
návrh odpovědi na petice a stížnosti dle předloženého návrhu s úpravou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0021/20 
Petice zaměstnanců a rodičů žáků Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvková organizace, ve věci plánované výstavby Domova pro osoby se zdravotním 
poškozením MIKASA na ul. Srbská 
  
Usnesení číslo: 3019/RMOb-JIH/1822/52 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
petici zaměstnanců a rodičů žáků Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková 
organizace, ve věci plánované výstavby Domova pro osoby se zdravotním postižením MIKASA 
na ul. Srbská v Ostravě-Výškovicích 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh odpovědi na petici v předloženém znění 
s úpravou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0171/20 
Revokace usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2940/RMObM-JIH/1822/23 
ze dne 01.07.2020, pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení 
na ul. Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 3020/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) revokuje 

  
usnesení č. 2940/RMObM-JIH/1822/23 ze dne 01.07.2020, kterým rozhodla o pronájmu 
prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh 

  
2) rozhodla 

  
pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 157,78 m², v objektu č.p. 1710, objekt 
k bydlení, který je součástí pozemku p.č.st. 2070 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti Fénix Café s.r.o., IČO 05357659, 
se sídlem Hasičská 479/41, Ostrava-Hrabůvka a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem provozování kavárny - restaurace, se stanovením 
nájemného ve výši 100 Kč/m²/rok po dobu 2 měsíců a následně ve výši 1 000 Kč/m²/rok, 
v rozsahu předloženého návrhu, a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci 
k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy 

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 17.08.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0044/20 
Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkovou 
organizaci Technické služby Ostrava-Jih v souvislosti s nákupem vozidla pro svoz 
odpadu z odpadkových košů 
  
Usnesení číslo: 3021/RMOb-JIH/1822/52 

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, organizaci Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ 66739331, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a to za účelem nákupu vozidla pro svoz 
odpadu z odpadkových košů, dle předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace 
Ing. Jaroslavovi Plačkovi jmenovat v rámci veřejné zakázky na nákup vozidla pro svoz odpadu 
z odpadkových košů dle bodu 1) za členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise 
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místostarostu Bc. Zdeňka Hűbnera, MBA, vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb 
PhDr. Daniela Jeřábka a vedoucí oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřinu Gemrotovou 

  
 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Plaček, T: 30.09.2020
 ředitel organizace 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0140/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 49.20 
„Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3022/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 49.20 
„Provádění stavebních prací v bytových domech 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. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Irena Peterová, 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. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 49.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 17.09.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0136/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 47.20 
„Pohyb dětem - stop tabletům” 
  
Usnesení číslo: 3023/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 47.20 
„Pohyb dětem - stop tabletům” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad 
pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih 
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným 
v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Tereza Pustelníková DiS., odbor investiční 
2. Ing. Vladimír Klajmon, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
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. Vladimír Klajmon, odbor investiční 
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- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 47.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.09.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0139/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) -
VZ 46.20 „Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky 
pro MŠ Mitušova 6” 
  
Usnesení číslo: 3024/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 46.20 
„Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky pro MŠ Mitušova 6” 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém 
materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
  

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 
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3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
5. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 46.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.10.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0165/20 
Připojení škol a školských zařízení na optickou síť elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 3025/RMOb-JIH/1822/52 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s fyzickým připojením optické infrastruktury společností T-Mobile Czech Republic a.s., 
IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 školských objektů 
nacházejících se na níže uvedených adresách, dle důvodové zprávy 

Základní škola B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les 

Mateřská škola B. Dvorského 1009/2, Ostrava-Bělský Les 

Mateřská škola Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka 

Mateřská škola Mitušova 1126/6, Ostrava-Hrabůvka 

Základní škola Mitušova 1115/8, Ostrava-Hrabůvka 

Základní škola Mitušova 1506/16, Ostrava-Hrabůvka 

Mateřská škola Mitušova 1507/90, Ostrava-Hrabůvka 

Základní škola A. Kučery 1276/20, Ostrava-Hrabůvka 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0166/20 
Dodatek č. 1 - VZ 116.19 - Stavba „Hydroizolace MŠ Šponarova” 
  
Usnesení číslo: 3026/RMOb-JIH/1822/52 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. agendové S/0147/2019/OŠK ze dne 18.02.2020 
se zhotovitelem JAMI – stav, s.r.o., Mitrovická 618/411E, 724 00 Ostrava – Nová Bělá, 
IČO 27855627 na akci VZ 116.19 - Stavba „Hydroizolace MŠ Šponarova”. Na základě 
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje 
konečná cena o 491 918,- Kč bez DPH na částku 3 042 263,74 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 
ke SoD 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 24.07.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0175/20 
Pronájem prostor sloužícího podnikání v objektu na ul. Velflíkova 385/14, 
Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3027/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout prostory sloužící podnikání o stávající výměře 186,30 m2 v I. NP a I. PP 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 Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti GESTIN 
INVEST, s.r.o., IČO 05627877, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno a uzavřít 
nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného 
ve výši 100 Kč/m²/rok po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy a následně ve výši 
1 200Kč/m²/rok za prostory v I. NP o výměře 162,64 m², za účelem provozování kavárny 
a cukrárny a 450 Kč/m²/rok za prostory v I. PP o výměře 23,66 m², za účelem užívání jako 
skladové prostory, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné 
výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy 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: 31.08.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0163/20 
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě nájemce v objektu 29. dubna 259/33, 
Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 3028/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 2/b/014/874/02 (ag.č. S/1734/2002/OBH) ze dne 
24.09.2002, ve znění dodatků, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 1 289,84 m2

v objektu č.p. 259, který je součástí pozemku p.č. 1031 v k.ú. Výškovice u Ostravy, adresní 
místo 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice, za účelem užívání provozování školy pro děti 
s diagnózou LMD a specifickými poruchami učení, jehož nájemcem je organice Základní škola, 
Ostrava-Výškovice, s.r.o., IČO 25376420, se sídlem 29. dubna 259/33, 700 30 
Ostrava-Výškovice, a to z důvodu rozšíření výměry prostor o 16,2 m2, tj. z výměry 1 289,84 m2

na novou 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, 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: 17.08.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0166/20 
Uzavření dodatku k pachtovní smlouvě na objekt na ulici Horní 81, O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 3029/RMOb-JIH/1822/52 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě č.107/19/OBH ze dne 10.07.2019, ve znění 
dodatků, na pacht prostoru o výměře 3438,56 m2 v budově Sportovního centra Dubina č.p. 287, 
která je součástí pozemku p.č. 71/142 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Horní 287/81, 
Ostrava-Dubina, jehož pachtýřem je 1.SC Vítkovice z. s., IČO 26588005, se sídlem 
Řecká 1473/1, Ostrava-Poruba, a to z důvodu prodloužení doby trvání pachtu o jeden rok, 
tj. od 01.08.2020 do 31.07.2021, 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.) 
OVZ/RMOb/0144/20 
Zrušení veřejné zakázky (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: 3030/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

k usnesení č. 2932/RMOb-JIH/1822/51 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu zrušit 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“ z důvodu, 
že zadavatel nepřijal na základě výzvy k podání nabídek do konce lhůty pro podání nabídek 
žádnou nabídku 

  
2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením této veřejné zakázky 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“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 24.07.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0145/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 51.20 
„Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech a nebytových objektech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3031/RMOb-JIH/1822/52 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 51.20 
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„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 51.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
na zajištění nepřetržité havarijní služby u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 27.08.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 


