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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 10.08.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

3044/RMOb-JIH/1822/53 OFR/RMOb/00

65/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 32/2020 rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3045/RMOb-JIH/1822/53 OFR/RMOb/00

57/20 

Revokace části usnesení č. 2177/RMOb-

JIH/1822/38 ze dne 30.01.2020 - Návrh 

rozpočtových opatření č. 3/2020 a schválení zvýšení 

závazného ukazatele “příspěvek na provoz” 

3046/RMOb-JIH/1822/53 OFR/RMOb/00

59/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 31/2020 rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3047/RMOb-JIH/1822/53 VZP/RMOb/00

01/20 

Návrh na odvolání a jmenování člena Povodňové 

komise Městského obvodu Ostrava-Jih 

3048/RMOb-JIH/1822/53 INV/RMOb/003

7/20 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, 

Ostrava-Zábřeh, - dovybavení, dodatek č. 1 

3049/RMOb-JIH/1822/53 VSV/RMOb/00

08/20 

Redakční rada Jižních listů 

3050/RMOb-JIH/1822/53 VSV/RMOb/00

09/20 

Úprava Pravidel pro vydávání Jižních listů - změna 

počtu znaků v rubrice Názory 

3051/RMOb-JIH/1822/53 ODK/RMOb/00

46/20 

Záměr příspěvkové organizace Technické služby 

Ostrava-Jih podat žádost o dotaci na pořízení vozidel 

3052/RMOb-JIH/1822/53 ODK/RMOb/00

47/20 

Přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu 

hrobových míst za období leden - červen 2020 

3053/RMOb-JIH/1822/53 ODK/RMOb/00

48/20 

Přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti 

s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné 

hodnoty za období leden - červen 2020 

3054/RMOb-JIH/1822/53 OPVO/RMOb/0

009/20 

Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva 

městského obvodu Ostrava-Jih 

3055/RMOb-JIH/1822/53 OPR/RMOb/00

23/20 

Schválení vzorové smlouvy o výpůjčce movitých 

věcí pořízených pro jejich budoucí předání 

k hospodaření příspěvkové organizaci 

3056/RMOb-JIH/1822/53 OPR/RMOb/00

25/20 

Žádost o uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu 

s M. Z. 

3057/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

53/20 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku 

práva k nájmu bytu 

3058/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

68/20 

Pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového 

charakteru 

3059/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

69/20 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu 

při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 

ze zákona 

3060/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

76/20 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

3061/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

78/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

3062/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01 Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti 
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79/20 Stavby Janitt s.r.o. v bytovém domě na ul. Václava 

Košaře 125/4, Ostrava-Dubina 

3063/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

81/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

3064/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

82/20 

Žádost o splátkový kalendář J. K. 

3065/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

85/20 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Stavební práce v objektu 

V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh - oprava sociálních 

zařízení” 

3066/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

86/20 

Žádost o povolení stavebních úprav v objektu Domu 

služeb na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

3067/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

87/20 

Zveřejnění záměru k umístění přijímací antény 

na střechu objektu na ulici B. Četyny 978/19, O.-

Bělský Les 

3068/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

88/20 

VZ 146.18 - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 

,,Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 

na ul. 29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice - 

2. etapa” 

3069/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

89/20 

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti 

v objektu na ulici Horymírova 121, O.-Zábřeh 

3070/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

90/20 

Udělení souhlasu s umístěním sídla organizace 

v objektu na ulici Bohumíra Četyny 978/19, O.-

Bělský Les 

3071/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

91/20 

Zmocnění k podpisu formuláře čestného prohlášení 

pronajímatele v rámci dotačního programu COVID 

- Nájemné 

3072/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

67/20 

Dodatek č. 1 - VZ 128.19 „Výměna nákladních 

výtahů v MŠ Výškovická 120a, 

MŠ Volgogradská 4, MŠ P. Lumumby 25” 

3073/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

68/20 

Uložení odvodu finančních prostředků příspěvkové 

organizace do rozpočtu zřizovatele z důvodu 

porušení rozpočtové kázně 

3074/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

69/20 

Výjimka z počtu žáků v Základní škole Ostrava-

Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizaci 

3075/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

70/20 

Dodatek č. 1 - VZ 123.19 „Výměna oken 

ZŠ V. Košaře 6” 

3076/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

75/20 

Převod části rezervního fondu k posílení fondu 

investic PO 

3077/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

76/20 

Snížení mzdového limitu pro rok 2020 pro Kulturní 

zařízení Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci 

3078/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

79/20 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 

školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové 

organizace, do projektu financovaného z rozpočtu 

MŠMT 

 

 

3079/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

80/20 

Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-

Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace, do 
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projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

3080/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

81/20 

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-

Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, do 

projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

3081/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

82/20 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Harmonii 

Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové 

organizaci 

3082/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

83/20 

Bezúplatný převod hmotného movitého majetku 

3083/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

84/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 

příspěvkových organizací 

3084/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

85/20 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

3085/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

11/20 

Návrh na výpověď z nájmu a záměr na pronájem 

částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Krokova 

3086/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

52/20 

Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbku 

3087/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

45/20 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Pavlovova 

3088/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

62/20 

Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou 

3089/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

51/20 

Stavební záměr na pozemku v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. Rudná 

3090/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/01

95/20 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku pod stavbou 

v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 

3091/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

49/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. 

Hrabůvka 

3092/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/01

77/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Plzeňská 

3093/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

53/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene - služebnosti na části pozemku v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ulice U Výtopny 

3094/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

54/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene - služebnosti na části pozemku v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ulice Zajcevova 

3095/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

56/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

ul. Výškovická 

3096/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

58/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Česká 

 

3097/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

59/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 

Hrabůvka, ul. Horní 

3098/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

60/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
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ul. Šeříkova 

3099/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

64/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 

Hrabůvka, ul. Závodní 

3100/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

65/20 

Souhlas se stavebním záměrem, výpůjčka části 

pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

ul. Na Rybníčkách 

3101/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

67/20 

Souhlas s přenecháním užívání části vypůjčeného 

pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova 

3102/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

61/20 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích 

objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 

3103/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/02

57/20 

Záměr na výpůjčku části pozemku v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, ul. V Poli 

3104/RMOb-JIH/1822/53 OMJ/RMOb/01

15/20 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 

Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského 

3105/RMOb-JIH/1822/53 OVZ/RMOb/01

52/20 

Námitky a rozhodnutí o nich (veřejná zakázka 

v DNS, nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 

41.2020 TDI na akci Zeleň za Lunou, Zábřeh nad 

Odrou 

3106/RMOb-JIH/1822/53 OVZ/RMOb/01

41/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 

zakázka na služby, užší řízení) – VZ 37.20 

Dynamický nákupní systém „Inženýrsko-

investorská činnost a stavebně technický dozor 

investora při realizaci stavebních a jiných prací” 

3107/RMOb-JIH/1822/53 OVZ/RMOb/01

46/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 

rozsahu na stavební práce) - VZ 54.20 „Oprava 

elektroinstalace společných a sklepních prostor 

domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les“ 

3108/RMOb-JIH/1822/53 OVZ/RMOb/01

47/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 

rozsahu na stavební práce) - VZ 63.19 „Modernizace 

jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava-

Hrabůvka“ 

3109/RMOb-JIH/1822/53 OVZ/RMOb/01

50/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 

rozsahu na dodávky) - VZ 34.20 „Dodávka 1 kusu 

nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů” 

3110/RMOb-JIH/1822/53 OVZ/RMOb/01

35/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 

zakázka na stavební práce) – VZ 24.20 „Regenerace 

sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce 

ul. Dr. Lukášové” 

3111/RMOb-JIH/1822/53 OVZ/RMOb/01

48/20 

Zrušení veřejné zakázky (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“ 

3112/RMOb-JIH/1822/53 OVZ/RMOb/01

49/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 

na stavební práce) - VZ 49.20 „Provádění stavebních 

prací v bytových domech v majetku SMO svěřených 

městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

3113/RMOb-JIH/1822/53 OVZ/RMOb/01 Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
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51/20 na stavební práce) - VZ 47.20 „Pohyb dětem - stop 

tabletům“ 

3114/RMOb-JIH/1822/53 OVZ/RMOb/01

53/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 

(podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – 

VZ 24.20 „Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, 

Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” 

3115/RMOb-JIH/1822/53 OSR/RMOb/00

09/20 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dotaci 

č  3908110117 pro projekt Regenerace sídliště 

Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin 

3116/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

92/20 

Mimosoudní dohoda o zvýšení nájemného 

za pronájem bytu 

3117/RMOb-JIH/1822/53 SOC/RMOb/00

33/20 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních 

služeb Jih, příspěvkové organizace 

3118/RMOb-JIH/1822/53 OBH/RMOb/01

93/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v objektu 

na ulici B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les 

3119/RMOb-JIH/1822/53 OFR/RMOb/00

60/20 

Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého 

majetku městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3120/RMOb-JIH/1822/53 OFR/RMOb/00

62/20 

Oznámení o změně úrokové sazby 

3121/RMOb-JIH/1822/53 OFR/RMOb/00

61/20 

Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování 

bankovních služeb pro právnické osoby 

a podnikatele s J&T Bankou a.s. 

3122/RMOb-JIH/1822/53 ODK/RMOb/00

51/20 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Technické služby 

Ostrava – Jih, příspěvková organizace 

3123/RMOb-JIH/1822/53 INV/RMOb/003

8/20 

Dodatek č.1 k SOD S/0481/2020/INV ze dne 

26.05.2020 VZ INV 10.20 “Rekonstrukce podhledu 

části fasády kina Luna” 

3124/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

71/20 

Dodatek č. 1 - VZ 04.20 - „Oprava sociálních 

zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les” 

3125/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

88/20 

Dodatek č. 2 - VZ 23.20 – Stavba „Oprava podlahy 

v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - 

Hrabůvka” 

3126/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

90/20 

Dodatek č. 1 zřizovacích listin příspěvkových 

organizací základních a mateřských škol 

a Kulturního zařízení Ostrava-Jih 

3127/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

89/20 

Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek 

Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, 

příspěvkové organizaci 

3128/RMOb-JIH/1822/53 OSK/RMOb/01

86/20 

Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 

a Dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy 

Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 

organizace 

 

3129/RMOb-JIH/1822/53 INV/RMOb/003

9/20 

Dodatek č.2 k SOD S/0115/2020/INV ze dne 

19.02.2020 VZ 98.19 “Rekonstrukce objektu 

ul.Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka” 

3130/RMOb-JIH/1822/53 OPR/RMOb/00

26/20 

Podání odvolání proti rozhodnutí ve věci sp. zn. 65 

C 83/2018 
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3131/RMOb-JIH/1822/53 TAJ/RMOb/000

3/20 

Změna organizačního řádu a stanovení počtu 

zaměstnanců 

3132/RMOb-JIH/1822/53 OVZ/RMOb/01

55/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 

rozsahu na stavební práce) - VZ 56.20 „Zajištění 

nepřetržité havarijní služby v bytových domech 

v majetku SMO svěřených městskému obvodu 

Ostrava-Jih“ 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název 

  OBH/RMOb/01

72/20 

Připojení nebytových a školských objektů 

na optickou síť elektronických komunikací 

  OMJ/RMOb/02

70/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

Zábřeh 2 

  ODK/RMOb/00

49/20 

Návrh na uzavření smlouvy o zajištění celoroční 

údržby travnatých ploch pro lokality Výškovice 

a Zábřeh 

  OMJ/RMOb/02

66/20 

Pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, 

ul. Edisonova 

  OMJ/RMOb/02

55/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

Zábřeh 1 

  OMJ/RMOb/02

69/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene - služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, 

ul. Žižkovská 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0065/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 32/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3044/RMOb-JIH/1822/53 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření č. 32/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 800 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400340000000 o 1 800 tis. Kč 

b) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 300 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400145000000 o 300 tis. Kč 

c) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 348 o 124 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5336, UZ 348, ORG 230 o 124 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 20.08.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0057/20 
Revokace části usnesení č. 2177/RMOb-JIH/1822/38 ze dne 30.01.2020 - Návrh 
rozpočtových opatření č. 3/2020 a schválení zvýšení závazného ukazatele “příspěvek 
na provoz” 
  
Usnesení číslo: 3045/RMOb-JIH/1822/53 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
své usnesení č. 2177/RMOb-JIH/1822/38 ze dne 30.01.2020, a to v rozsahu bodu 1, části 2.b) 

  

2) schvaluje 

  
zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci 

zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 
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Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 

příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Klegova 1169/29, IČO 70978361, 

ve výši 30 tis.Kč účelově určeného na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace 

Školní Pébéčko s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.08.2020 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0059/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 31/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3046/RMOb-JIH/1822/53 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. rozpočtové opatření č. 31/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 

- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 45 tis. Kč 

- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 77 tis. Kč 

- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3141, pol. 2322 o 3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, ORG dle bodu a) důvodové zprávy předloženého 

materiálu o 125 tis. Kč 

b) 

- zvýší příjmy na pol. 8115 o 392 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje, ORJ 7, § 6402, pol. 5331, ORG dle bodu b) důvodové zprávy předloženého 

materiálu o 392 tis. Kč 

c) 

- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 6402, pol. 2229, UZ 120x13014, ORG dle bodu c) důvodové 

zprávy předloženého materiálu o 1 892 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5366, UZ 120x13014 o 1 892 tis. Kč 

d) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5222 o 20 tis. Kč 

e) 

- sníží příjmy na pol. 8115 o 397 tis. Kč 

- zvýší příjmy ORJ 1, § 6402, pol. 2229, ORG 211 o 397 tis. kč 

f) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 151 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 5171 o 136 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121 o 15 tis. Kč 
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g) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 177 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400358000000 o 177 tis. Kč 

h) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 277 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400139000000 o 277 tis. Kč 

i) 

- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400244000000 o 2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 5137, ORG 0400244000000 o 2 tis. Kč 

j) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169, ORG 200707 o 20 tis. Kč 

2. zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

a) Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 

odloučené pracoviště Mateřská škola Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková 

organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Klegova 1169/29, IČO 70978361, o částku 

4 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, odloučené pracoviště 

MŠ Mitušova 6, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Mitušova 1506/16, 

IČO 70631735, o částku 41 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652, o částku 45 tis. Kč 

s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

d) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2600/6b, IČO 70978328, o částku 32 tis. Kč 

s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

e) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Mitušova 1506/16, IČO 70631735, o částku 3 tis. Kč s časovou 

použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

f) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Kosmonautů 2218/13, IČO 70631760, o částku 2 400 Kč 

na dokrytí výdajů v rámci finančního vypořádání roku 2019 

g) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-

Jih, Hrabůvka, Klegova 1398/27, IČO 70978379, o částku 4 767 Kč na dokrytí výdajů v rámci 

finančního vypořádání roku 2019 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 11/59  
 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. 

 

h) Základní škola a mateřská škola MUDr. Emilie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 

příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Klegova 1169/29, IČO 70978361, 

o částku 17 148 Kč na dokrytí výdajů v rámci finančního vypořádání roku 2019 

i) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652, o částku 117 656 Kč 

na dokrytí výdajů v rámci finančního vypořádání roku 2019  

j) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Mitušova 1506/16, IČO 70631735, o částku 64 466 Kč 

na dokrytí výdajů v rámci finančního vypořádání roku 2019 

k) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrava-Jih, Hrabůvka, Provaznická 831/64, IČO 70978310, o částku 2 302 Kč na dokrytí výdajů 

v rámci finančního vypořádání roku 2019 

l) Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrava-Jih, Dubina, Františka Formana 268/45, IČO 70944661, o částku 333 Kč na dokrytí 

výdajů v rámci finančního vypořádání roku 2019 

m) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Březinova 1383/52, IČO 70978336, o částku 4 747 Kč na dokrytí 

výdajů v rámci finančního vypořádání roku 2019 

n) Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 

Výškovice, Srbská 450/2, IČO 70631778,  o částku 23 877 Kč na dokrytí výdajů v rámci 

finančního vypořádání roku 2019 

o) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2600/6b, IČO 70978328, o částku 56 632 Kč 

na dokrytí výdajů v rámci finančního vypořádání roku 2019 

p) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1387/36a, IČO 70631743, o částku 4 523 Kč 

na dokrytí výdajů v rámci finančního vypořádání roku 2019 

q) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Kosmonautů 2217/15, IČO 70944687, o částku 21 323 Kč 

na dokrytí výdajů v rámci finančního vypořádání roku 2019 

r) Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-

Jih, Zábřeh, Chrjukinova 1801/12, IČO 70978387, o částku 4 702 Kč na dokrytí výdajů v rámci 

finančního vypořádání roku 2019  

s) Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-

Jih, Hrabůvka, Adamusova 1041/7, IČO 75029871, o částku 20 799 Kč na dokrytí výdajů v 

rámci finančního vypořádání roku 2019  
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t) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-

Jih, Zábřeh, Volgogradská 2613/4, IČO 75029847, o částku 2 676 Kč na dokrytí výdajů v rámci 

finančního vypořádání roku 2019 

u) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 

Zábřeh, Za Školou 2851/1, IČO 75029855, o částku 103 Kč na dokrytí výdajů v rámci finančního 

vypořádání roku 2019 

v) Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-

Jih, Dubina, Františka Formana 251/13, IČO 75029821, o částku 616 Kč na dokrytí výdajů v 

rámci finančního vypořádání roku 2019 

w) Mateřská škola Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-

Jih, Dubina, Aloise Gavlase 182/12a, IČO 75029880, o částku 45 Kč na dokrytí výdajů v rámci 

finančního vypořádání roku 2019 

x) Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, 

Dr. Martínka 1439/4, IČO 73184560, o částku 42 000 Kč na dokrytí výdajů v rámci finančního 

vypořádání roku 2019 

  

2) rozhodla 

  
změnit časovou použitelnost závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 

pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-

Jih: 

a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652, ve výši 30 tis. Kč 

účelově určeného na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace Školní Pébéčko 

s časovou použitelností z “od 1.1.2020 do 31.8.2020” na “od 1.1.2020 do 30.11.2020” 

dle předloženého materiálu 

b) Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 

příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Klegova 1169/29, IČO 70978361, 

ve výši 30 tis. Kč účelově určeného na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace 

Školní Pébéčko s časovou použitelností z “od 1.1.2020 do 31.8.2020” na “od 1.1.2020 

do 30.11.2020” dle předloženého materiálu 

c) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, se sídlem 

Ostrava-Jih, Hrabůvka, Provaznická 831/64, IČO 70978310, ve výši 30 tis. Kč účelově určeného 

na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace Školní Pébéčko s časovou použitelností 

z “od 1.1.2020 do 31.8.2020” na “od 1.1.2020 do 30.11.2020” dle předloženého materiálu 

d) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková 

organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1049/1, IČO 70978352, 

ve výši 30 tis. Kč účelově určeného na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace 

Školní Pébéčko s časovou použitelností z “od 1.1.2020 do 31.8.2020” na “od 1.1.2020 

do 30.11.2020” dle předloženého materiálu 
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e) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2600/6b, IČO 70978328, ve výši 30 tis. Kč účelově 

určeného na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace Školní Pébéčko s časovou 

použitelností z “od 1.1.2020 do 31.8.2020” na “od 1.1.2020 do 30.11.2020” dle předloženého 

materiálu 

f) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, 

se sídlem Ostrava-Jih, Výškovice, Šeříkova 682/33, IČO 70631786, ve výši 30 tis. Kč účelově 

určeného na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace Školní Pébéčko s časovou 

použitelností z “od 1.1.2020 do 31.8.2020” na “od 1.1.2020 do 30.11.2020” dle předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 20.08.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
VZP/RMOb/0001/20 
Návrh na odvolání a jmenování člena Povodňové komise Městského obvodu Ostrava-
Jih 
  
Usnesení číslo: 3047/RMOb-JIH/1822/53 

VŽP 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 

  
na základě článku 20 písm. b) bod 1 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

v platném znění, a dále v souladu s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Ing. Miroslava Janečku z členství 

v Povodňové komisi Městského obvodu Ostrava-Jih k 10.08.2020 

  

2) jmenuje 

  
Ing. Jaroslava Plačka (ředitele Technických služeb Ostrava-Jih, p.o.), členem Povodňové komise 

Městského obvodu Ostrava-Jih s účinností od 10.08.2020 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0037/20 
Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-Zábřeh, - dovybavení, 
dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 3048/RMOb-JIH/1822/53 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0586/2020/INV ze dne 26. 06. 2020 

na veřejnou zakázku “Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh-

dovybavení” se zhotovitelem Elin servis s.r.o., Hornická 3212/64, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 25396633. Dodatkem č. 1 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku 98 

674,52 Kč bez DPH na  835 465,24 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku 

z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této 

zakázky a z důvodu neprovádění některých prací 

  

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 1 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru investičního 
 

  

(zn. předkl.) 
VSV/RMOb/0008/20 
Redakční rada Jižních listů 
  
Usnesení číslo: 3049/RMOb-JIH/1822/53 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
Změnu šéfredaktora Jižních listů z PaedDr. Zuzany Sedláčkové na Mgr. Bc. Marka Skřipského, 

a to dnem 11.08.2020 dle důvodové zprávy, zároveň i nové členy redakční rady Mgr. Dagmar 

Hrabovskou a Mgr. Jana Dohnala, a to dnem 11.08.2020 dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
VSV/RMOb/0009/20 
Úprava Pravidel pro vydávání Jižních listů - změna počtu znaků v rubrice Názory 
  
Usnesení číslo: 3050/RMOb-JIH/1822/53 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) ukládá 

  
Redakční radě Jižních listů na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 

konaného dne 11.06.2020 číslo usnesení 0239/ZMOb-JIH/1822/9 upravit 

Pravidla  pro vydávání Jižních listů v čl. VI. bod 6 tak, aby byl rozsah příspěvků politické strany 

či hnutí, zastoupených v Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih, uveřejňovaný v rámci 

vyhrazené strany Jižních listů „Názory“, rovnocenný, a to 775 znaků 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0046/20 
Záměr příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih podat žádost o dotaci 
na pořízení vozidel 
  
Usnesení číslo: 3051/RMOb-JIH/1822/53 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
informaci příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, IČO 66739331, se sídlem 

Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh o záměru podat žádost o dotaci v rámci Národního 

programu životního prostředí vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí, a to na pořízení 

2 ks vozidel a 1 ks dobíjecí stanice, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0047/20 
Přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst za období leden - červen 
2020 
  
Usnesení číslo: 3052/RMOb-JIH/1822/53 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-

Zábřehu za období leden - červen 2020, dle předloženého materiálu a přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0048/20 
Přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem 
nepatrné hodnoty za období leden - červen 2020 
  
Usnesení číslo: 3053/RMOb-JIH/1822/53 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné 

hodnoty, jehož souhrnná hodnota nepřesáhla částku 20 000 Kč, za období leden - červen 2020, 

dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0009/20 
Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3054/RMOb-JIH/1822/53 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu schválit úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského 

obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0023/20 
Schválení vzorové smlouvy o výpůjčce movitých věcí pořízených pro jejich budoucí 
předání k hospodaření příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 3055/RMOb-JIH/1822/53 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
vzorové znění smlouvy o výpůjčce movitých věcí pořízených pro jejich budoucí předání 

k hospodaření příspěvkové organizaci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0025/20 
Žádost o uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu s M. Z. 
  
Usnesení číslo: 3056/RMOb-JIH/1822/53 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít dohodu o splátkách a uznání dluhu ve výši 2 000 Kč s XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ve znění 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 26.08.2020 

 tajemník 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0153/20 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 3057/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. X nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby, 

č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v 

katastrálním území Hrabůvka, adresní místo Zlepšovatelů XXXXX, obec Ostrava 

s XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, Zlepšovatelů XXX, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy 

  

2) trvá 

  
na vyklizení bytu 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0168/20 
Pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru 
  
Usnesení číslo: 3058/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru na dobu určitou, a to ode dne 

účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

Vaňkova 1012/50, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 2 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0169/20 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 3059/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31.08.2020, dle důvodové zprávy 

Volgogradská XXXXXXX, 1+3, č. b. X, XXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, Chittussiho XXX, 

Ostrava-Slezská Ostrava 

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 01.09.2020, 

dle důvodové zprávy 

Volgogradská XXXXXXXXXXXXXXXX, 1+3, č. b. XX, XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, 

Volgogradská XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0176/20 
Zaslání výzvy k vyklizení bytu 
  
Usnesení číslo: 3060/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zaslání výzvy k vyklizení bytu č. XX, nacházejícího se ve X. nadzemním podlaží stavby 

č. p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXXX - zastavěná plocha a nádvoří 

v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo Hasičská XXXXXX, obec Ostrava, paní 

XXXXXXXX, nar. XXXXXX, bytem Hasičská XXX, Ostrava-XXXXX, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0178/20 
Pronájem bytů výběrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 3061/RMOb-JIH/1822/53 

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) Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 53 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

b) Václava Jiřikovského 168/29, Ostrava-Dubina, 1+2, standard, č. b. 16 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

c) Jubilejní 349/59, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 3 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

d) Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, 1+3, standard, č. b. 6 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

e) Abramovova 1590/14, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 7 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

f) Abramovova 1591/16, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 2 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

g) Volgogradská 2374/155a, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 10 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

h) Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 43 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní 

nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy 

2. o pronájmu bytů výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to 

ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

a) Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 43 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

b) Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 78 - 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0179/20 
Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Stavby Janitt s.r.o. v bytovém domě na 
ul. Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 3062/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
udělit souhlas s umístěním sídla nově vznikající právnické osoby Stavby Janitt s.r.o., jejímiž 

zakladatelem je XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, v bytové jednotce č. 20 v bytovém 

domě na ul. Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, jejímž výlučným nájemcem je XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX, a to po dobu trvání nájemního vztahu XXXXXXXXXXXXXX 

k dané bytové jednotce a za podmínky, že předmět podnikání nebude provozován v místě sídla 

společnosti 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0181/20 
Poskytnutí slevy ze základního nájemného 
  
Usnesení číslo: 3063/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
žádost XXXXXXXXXX, nájemce bytu č. XX v bytovém domě č.p. XX na ul. Lumírova X, 

který je  součástí pozemku parc. č. XXXXX v k.ú. Výškovice u Ostravy, o snížení nájemného z 

důvodu tekoucí rezavé vody z domovního vodovodního potrubí v bytě 

  

2) rozhodla 

  
neposkytnout slevu ze základního nájemného XXXXXXXXXX, nájemci bytu č. XX v bytovém 

domě č.p. XXX na ul. Lumírova X, který je  součástí pozemku parc. č. XXXX v k.ú. Výškovice 
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u Ostravy, z důvodu tekoucí rezavé vody z domovního vodovodního potrubí v bytě, v rozsahu 

předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0182/20 
Žádost o splátkový kalendář J. K. 
  
Usnesení číslo: 3064/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXX, bytem Klegova XXXXXX, Ostrava-XXXXX, 

dohodu o splátkách dluhu za byt č. XX na ul. Klegova XXXXXX, Ostrava-XXXXXX, v celkové 

výši 19 186 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 3 000 Kč, a to po dobu 6 měsíců, 

poslední 7. splátka je stanovena ve výši 1 186 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0185/20 
Dodatek č. 1 k SoD ,,Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh - oprava 
sociálních zařízení” 
  
Usnesení číslo: 3065/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag.č. S/0568/2020/OBH ze dne 10.06.2020 

na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh - 

oprava sociálních zařízení” se zhotovitelem JVAgro Morava s.r.o., IČO 26826411, se sídlem 

Meziříčská 2304,  756 61 Rožnov pod Radhoštěm, kterým se mění cena díla z důvodu méněprací 

a realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle Změnového listu č. 

1 na cenu nejvýše přípustnou 2 031 051,37 Kč bez DPH dle důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 21.08.2020 

 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0186/20 
Žádost o povolení stavebních úprav v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3066/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o vydání souhlasu s provedením stavebních úprav charakteru technického zhodnocení a změnou 

účelu užívání prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1492, který je součástí pozemku 

parc.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava- Hrabůvka, nájemci 

prostor Chutě života, s.r.o., IČO 24813753, se sídlem Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, 

zastoupené Ing. Ivo Ptáčníkem, jednatelem, v rozsahu předložené projektové dokumentace dle 

důvodové zprávy 

  

2) schvaluje 

  
udělení souhlasu k odpisování skutečně vynaložených nákladů spojených se stavebními 

úpravami charakteru technického zhodnocení v účetnictví nájemce Chutě života, s.r.o., 

IČO 24813753, se sídlem Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, zastoupené Ing. Ivo Ptáčníkem, 

jednatelem, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0187/20 
Zveřejnění záměru k umístění přijímací antény na střechu objektu na ulici 
B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 3067/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zveřejnění záměru na pronájem prostoru k umístění příjímací antény na střechu objektu 

č.p. 978, který je součástí pozemku p.č. 131  v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo 

Bohumíra Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, za účelem poskytování služeb internetového 

připojení nájemcům prostor sloužících podnikání v předmětném objektu, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu 

určitou 5 let, za výši úhrady 300 Kč/měsíc bez DPH, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0188/20 
VZ 146.18 - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ,,Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 
na ul. 29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice - 2. etapa” 
  
Usnesení číslo: 3068/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ag.č. S/0497/2019/OBH ze dne 30.04.2019 na realizaci 

zakázky malého rozsahu ,,Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu na ul. 29.dubna 259/33, 

Ostrava-Výškovice - 2.etapa” se zhotovitelem ELEKTRO - FA.PAVELEK, s.r.o., IČ:60322195 
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se sídlem Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9, kterým se mění cena díla z důvodu realizace 

dodatečných prací souvisejících s  dokončením  díla  v  rozsahu dle  Změnového 

listu  č. 1  na  cenu  nejvýše  přípustnou  952 797,32 Kč bez DPH dle důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 20.08.2020 

 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0189/20 
Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti v objektu na ulici Horymírova 121, O.-
Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 3069/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti One Original s.r.o., IČO 26834928, se sídlem 

U Boříka 31/405, Ostrava-Nová Ves, v prostoru sloužícím podnikání v objektu č.p. 3054, který 

je součástí pozemku p.č.st. 4911 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Horymírova 3054/121, 

Ostrava-Zábřeh, pronajatém na základě nájemní smlouvy č. 044/18/OBH 

(ag.č. S/0161/2018/OBH) ze dne 26.02.2018, ve znění dodatku, a to po dobu trvání smluvního 

vztahu společnosti k předmětnému prostoru, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0190/20 
Udělení souhlasu s umístěním sídla organizace v objektu na ulici Bohumíra 
Četyny 978/19, O.-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 3070/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení souhlasu s umístěním sídla organizace Sbor Církve bratrské v Ostravě - Korean 

Church, IČO 73634701, se sídlem U Haldy 200/18, Ostrava-Hrabůvka, v prostoru sloužícím 

podnikání v objektu č.p. 978, který je součástí pozemku p.č. 131 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní 

místo Bohumíra Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, pronajatém na základě nájemní smlouvy 

č. 103/20/OBH (ag.č. S/0644/2020/OBH) ze dne 01.07.2020, a to po dobu trvání smluvního 

vztahu organizace k předmětnému prostoru, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0191/20 
Zmocnění k podpisu formuláře čestného prohlášení pronajímatele v rámci dotačního 
programu COVID - Nájemné 
  
Usnesení číslo: 3071/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zmocňuje 

  
vedoucí úředníky odboru bytového a ostatního hospodářství, a to: 

1. vedoucí odboru Ing. Blanku Jaloviecovou, 

2. vedoucí oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor Ing. Michaelu Podhorskou, 

3. vedoucí oddělení bytového Mgr. Soňu Cingrovou, 

k podpisu formuláře čestného prohlášení pronajímatele pro nájemce prostorů sloužících 

podnikání v objektech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených do správy městského 

obvodu Ostrava-Jih, žádající o dotaci v rámci speciálního dotačního programu COVID-

Nájemné, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0167/20 
Dodatek č. 1 - VZ 128.19 „Výměna nákladních výtahů v MŠ Výškovická 120a, 
MŠ Volgogradská 4, MŠ P. Lumumby 25” 
  
Usnesení číslo: 3072/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. agendové S/0123/2020/OŠK ze dne 17.02.2020 

se zhotovitelem Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o., Nové Dvory-Kamenec 3605, Frýdek,  738 01 

Frýdek-Místek, IČO:25850261 na akci VZ 128.19 na akci ,,Výměna nákladních výtahů 

v MŠ Výškovická 120a, MŠ Volgogradská 4, MŠ P. Lumumby 25”, na základě předložených 

dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena 

o 27 360 Kč bez DPH na částku 1 080 360 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: 31.08.2020 

 vedoucí odboru školství a kultury 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0168/20 
Uložení odvodu finančních prostředků příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele 
z důvodu porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 3073/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uložení odvodu finančních prostředků Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 

Volgogradská 6b,  příspěvkové organizace, se sídlem Volgogradská 2600/6b, 70030, Ostrava-

Zábřeh, IČO 70978328, do rozpočtu zřizovatele  z důvodu porušení rozpočtové kázně, dle 

důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0169/20 
Výjimka z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 3074/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 

organizaci se  sídlem Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0170/20 
Dodatek č. 1 - VZ 123.19 „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6” 
  
Usnesení číslo: 3075/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. agendové S/0197/2020/OŠK ze dne 09.03.2020 

se zhotovitelem BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO 26807947 

na akci VZ 123.19 - „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6”. Na základě předložených dokladů, kterými 

se upravuje dohodnutá cena na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 75 752,40 Kč bez DPH 

na částku 4 275 752,40 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: 31.08.2020 
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 vedoucí odboru školství a kultury 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0175/20 
Převod části rezervního fondu k posílení fondu investic PO 
  
Usnesení číslo: 3076/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s převodem finančních prostředků ve výši 350 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic 

Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 

Ostrava-Hrabůvka, IČO: 73184560 dle důvodové zprávy 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0176/20 
Snížení mzdového limitu pro rok 2020 pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvkovou 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 3077/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu závazného ukazatele neinvestičního příspěvku - mzdový limit pro rok 2020 pro Kulturní 

zařízení Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-

Hrabůvka, IČO: 73184560, kterou se výše mzdových prostředků snižuje o částku 1 198 tis. Kč 

na nový mzdový limit ve výši 9 509 tis. Kč 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0179/20 
Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 
13, příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 3078/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 

Kosmonautů 13, příspěvkové organizace, se sídlem Kosmonautů 2218/13, 700 30 Ostrava-

Zábřeh, IČO 70631760 do projektu v rámci dotačního programu OPVVV MŠMT „Výzva č. 

02_20_080 Šablony III” 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0180/20 
Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 3079/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, 

příspěvkové organizace, se sídlem F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821, 

do projektu v rámci dotačního programu OPVVV MŠMT „Výzva č. 02_20_080 Šablony III” 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0181/20 
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 3080/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, 

příspěvkové organizace, se sídlem Chrjukinova 1801/12 , 700 30 Ostrava-Zábřeh, 

IČO 70978387, do projektu v rámci dotačního programu OPVVV MŠMT „Výzva č. 02_20_080 

Šablony III” 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0182/20 
Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 3081/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 

IČO 75029863, pro školní rok 2020/2021, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0183/20 
Bezúplatný převod hmotného movitého majetku 
  
Usnesení číslo: 3082/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o bezúplatném převodu hmotného movitého majetku Základní škole  a mateřské škole Ostrava-

Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-

Hrabůvka, IČO 70631735 v celkové hodnotě 1 839,20 Kč, dle upravené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0184/20 
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 3083/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu odpisového plánu na rok 2020 

- Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, se sídlem 

Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 

příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, 

dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 

Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, 

se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735, dle předložené 

důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, 

se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628, dle předložené 

důvodové zprávy 

  

2) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2020 

- Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, se sídlem 

Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855, a to zvýšením plánovaných nákladů 

na odpisy majetku ve výši 2 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 

příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, 

a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 4 tis. Kč, dle předložené důvodové 

zprávy 
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- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 

Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, a to zvýšením plánovaných 

nákladů na odpisy majetku ve výši 3  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, 

se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735, a to zvýšením 

plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 32  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, 

se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628, a to zvýšením 

plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 2  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0185/20 
Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 
  
Usnesení číslo: 3084/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu schválit Dodatek přílohy č. 3 ke zřizovací listině Základní 

školy a mateřské školy, Ostrava–Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace, se sídlem 

Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743 a Mateřské školy Harmonie 

Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace, se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 

700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0211/20 
Návrh na výpověď z nájmu a záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Krokova 
  
Usnesení číslo: 3085/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vypovědět: 

1. Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/32/15/Sl ze dne 31.03.2015, ve znění dodatku, 

na pronájem části pozemku p.p.č. 458/11 zahrada o výměře 86 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

sjednanou za účelem užívání pozemku jako zahrádky č. 11 

2. Nájemní smlouvu č. 243/19/OMJ ze dne 11.11.2019 na pronájem části pozemku p.p.č. 458/11 

zahrada o výměře 81 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou sjednanou za účelem užívání pozemku 

jako zahrádky 

uzavřené s XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, Ostrava-XXXX  
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2) rozhodla 

  
o záměru pronajmout: 

1. část pozemku p.p.č. 458/11 zahrada o výměře 86 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 

ul. Krokova za účelem užívání pozemku jako zahrádky č. 11, na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní dobou 

2. část pozemku p.p.č. 458/11 zahrada o výměře 81 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 

ul. Krokova za účelem užívání pozemku jako zahrádky č. 10, na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0252/20 
Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U 
Hrůbku 
  
Usnesení číslo: 3086/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/288/05/Bie ze dne 20.06.2005, uzavřenou 

s První novinovou společností a.s., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, 

PSČ: 19300, IČO: 457 95 533, na základě které užívá část pozemku p.p.č. 1005/9 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 8 m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků, za účelem 

provozování novinového stánku, jako stavby dočasné 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0245/20 
Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 3087/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2 a p.p.č. 644/2 

ostatní plocha, dráha o výměře 94 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, svěřených 

městskému obvodu Ostrava- Jih, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX, za účelem užívání pozemků jako zahrádky č. 14, na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 1 320 Kč/rok a uzavřít nájemní 

smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

  

(zn. předkl.) 
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OMJ/RMOb/0262/20 
Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3088/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.č.st. 2964/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10,07 m2 v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, za účelem užívání pozemku pod stavbou garáže, 

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX, Ostrava-XXXXX, na dobu neurčitou s třiměsíční 

výpovědní dobou, s výší nájemného 45 Kč/m2/rok, tj. celkem 453 Kč ročně, a uzavřít nájemní 

smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0251/20 
Stavební záměr na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rudná 
  
Usnesení číslo: 3089/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Provozní budova firmy INSET s.r.o. na ul. Rudná 21“ 

na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rudná spočívajícím v umístění provozní budovy 

vč. přípojek inženýrských sítí na pozemky p.p.č. 556/55 a p.p.č. 1226/10 v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou a v úpravě atiky autobusové zastávky umístěné na pozemku p.p.č. 4523 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 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0195/20 
Stanovisko k záměru prodeje pozemku pod stavbou v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 
  
Usnesení číslo: 3090/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek 

p.č.st. 2285, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m2, v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo 

města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedený pozemek 

  
 

  

 

(zn. předkl.) 
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OMJ/RMOb/0249/20 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3091/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Rekonstrukce VO oblast Letecká v k.ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava“ na pozemcích p.p.č. 226/11 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 226/12 ostatní 

plocha zeleň, p.p.č. 234/2 ostatní plocha, zeleň,  p.p.č. 234/11 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.p.č. 234/15 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 234/17 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 236/10 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 236/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 

237/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 237/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 

237/8 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.237/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 241/4 ostatní 

plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 241/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 241/11 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 241/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 241/19 ostatní 

plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 241/37 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/6 

ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/8 ostatní plocha, 

zeleň, p.p.č. 243/10, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/31 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.č.st. 341 zastavěná plocha a nádvoří a p.č.st. 622  zastavěná plocha a nádvoří vše v k. ú. 

Hrabůvka spočívající v rekonstrukci veřejného osvětlení v rozsahu dle snímku, který je přílohou 

č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka statutární město Ostrava, IČO 00845451, se 

sídlem  70200 Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0177/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 3092/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění přeložky veřejné sítě elektronických komunikací 

v rámci stavby pod názvem “Přeložení nadzemních tras: TRASA C: Plzeňská – ÚMOb Jih” 

v předpokládané délce 1 065 bm v částech pozemků p.p.č. 100/10, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.p.č. 100/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 455/11, ostatní plocha, 

manipulační plocha, p.p.č. 455/112, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 612/19, ostatní 

plocha, jiná plocha, p.p.č. 612/20, ostatní plocha, dráha, p.p.č. 612/57, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.p.č. 612/123, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 613/49, ostatní plocha, 

zeleň, p.p.č. 613/55, ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 623/77, ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 623/79, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 995/12, ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 995/52, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1079/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a p.p.č. 1426, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu 

dle snímků, které jsou 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 
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zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 100/10, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 455/11, ostatní plocha, manipulační plocha, p.p.č. 455/112, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.p.č. 612/19, ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 612/20, ostatní plocha, dráha, 

p.p.č. 612/57, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 612/123, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.p.č. 613/49, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 613/55, ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 623/77, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 623/79, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 995/12, ostatní 

plocha, jiná plocha, p.p.č. 995/52, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1079/12, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, a p.p.č. 1426, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, za účelem uložení veřejné sítě elektronických komunikací v předpokládané délce 

1 065 bm v rámci stavby pod názvem “Přeložení nadzemních tras: TRASA C: Plzeňská – 

ÚMOb Jih” 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 

  

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/0253/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 3093/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění stavby podzemního kabelového vedení NN 

pod názvem „Ostrava - Zábřeh 2637, NNk“, v předpokládané délce 56 bm pod povrchem části 

pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k. ú. Zábřeh nad Odrou včetně 

přípojkové skříně, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 

pro stavebníka společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, je platný do 31.12.2022 

  

2) rozhodla 
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o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 773/1 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění podzemního 

kabelového vedení NN v předpokládané délce 56 bm pod povrchem části dotčeného 

pozemku včetně přípojkové skříně v rámci stavby pod názvem „Ostrava - Zábřeh 2637, 

NNk“  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i 

započatý bm podzemního kabelového vedení NN a za úplatu 1000 Kč + zákonná sazba DPH 

za umístění přípojkové skříně 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 

povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 

NN včetně přípojkové skříně, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  

3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít se společností 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 

ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0254/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Zajcevova 
  
Usnesení číslo: 3094/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění stavby podzemního kabelového vedení NN 

pod názvem „Ostrava - Zábřeh 2084/1, NNk“, v předpokládané délce 7 bm pod povrchem části 

pozemku p.p.č. 654/34 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou včetně přípojkové skříně, 

v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka společnost 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, je platný do 31.12.2022 

  

2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 654/34 

ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění podzemního kabelového 

vedení NN v  předpokládané délce 7 bm pod povrchem části dotčeného pozemku včetně 

přípojkové skříně v rámci stavby pod názvem „ Ostrava - Zábřeh 2084/1, NNk“  ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm 

podzemního kabelového vedení NN a za úplatu 1000 Kč + zákonná sazba DPH 

za zřízení  přípojkové skříně 
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Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 

povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 

NN včetně přípojkové skříně, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  

3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít se společností 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 

ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0256/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 3095/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – osazení nového sloupku elektrické polarizované drenáže, 

osazení propojovacího sloupku souběžných potrubí (POA) včetně nového kabelového napojení 

potrubí středotlakého a nízkotlakého plynovodu („příslušenství EPD“) v rámci stavby “REKO 

EPD Výškovická 1” v předpokládané délce 49,4 bm pod povrchem částí pozemků 

parc.č. 740/50, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 762/1, ostatní plocha, silnice, parc.č. 793/281, 

ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle snímku, který je přílohou 

č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem, je platný do 31.12.2022 

  

2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 740/50, 

ostatní plocha, zeleň, parc.č. 762/1, ostatní plocha, silnice, parc.č. 793/281, ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem osazení nového sloupku elektrické polarizované 

drenáže, osazení propojovacího sloupku souběžných potrubí (POA) včetně nového kabelového 

napojení potrubí středotlakého a nízkotlakého plynovodu („příslušenství EPD“) 

v předpokládané délce 49,4 bm v rámci stavby pod názvem “REKO EPD Výškovická 1” 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01  Ústí nad Labem, za úplatu ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý 

bm nového kabelového napojení potrubí středotlakého a nízkotlakého plynovodu a za úplatu 

1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks sloupku elektrické polarizované drenáže a 1 ks 

propojovacího sloupku POA 
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Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 

je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování příslušenství EPD, 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 GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí 

nad Labem, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 

ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0258/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Česká 
  
Usnesení číslo: 3096/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění podzemního elektrického kabelového vedení 

NN 0,4 kV v rámci stavby pod názvem “Ostrava-Zábřeh 3506/2, NNk” v předpokládané délce 

13 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 566/139, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas 

pro stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-

Podmokly, 405 02  Děčín, souhlas je platný do 31.12.2022 

  

2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 566/139, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v předpokládané délce 13 bm v rámci stavby 

pod názvem “Ostrava-Zábřeh 3506/2, NNk”, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 

IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, za úplatu 

ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemního elektrického 

kabelového vedení NN 0,4 kV 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 

je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního elektrického 

kabelového vedení NN 0,4 kV, 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 ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-

Podmokly, 405 02  Děčín, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0259/20 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 3097/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Stavební úpravy a přístavba bytového domu 

Horní 27 na pozemku p.č.st. 767, k.ú. Hrabůvka“ spočívajícím v instalaci 6 ks zavěšených 

předsazených lodžií umístěných do dvou sloupců o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m, 

k bytovému domu č.p. 649, který je součástí pozemku p.č.st. 767 zastavěná plocha a nádvoří 

v k. ú. Hrabůvka, umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č.  243/25 ostatní plocha, zeleň v k. ú. 

Hrabůvka, ul. Horní, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 

pro stavebníka Bytové družstvo Horní 27, IČO 268 81 802, se sídlem Horní 649/27, Hrabůvka, 

700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0260/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Šeříkova 
  
Usnesení číslo: 3098/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – výměna zemního kabelového vedení VN s připoložením 

zemního optického kabelového vedení v rámci stavby pod názvem “Ostrava-Výškovice, 

OS_8694-OS_8698, VNk” v předpokládané délce 459 bm pod povrchem částí pozemků 

parc.č. 793/241, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/244, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 793/249, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/258, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 793/259, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/260, ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 793/279, ostatní plocha, jiná plocha, a parc.č. 793/398, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto 

materiálu; souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem 

Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, platný do 31.12.2022 

  

2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 793/241, 

ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/244, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 793/249, 

ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/258, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 793/259, 

ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/260, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/279, ostatní plocha, jiná 

plocha, a parc.č. 793/398, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

za účelem umístění stavby zemního kabelového vedení VN s připoložením nového zemního 

optického kabelu v předpokládané délce 459 bm v rámci stavby pod názvem “Ostrava-
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Výškovice, OS_8694-OS_8698, VNk”, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 

IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, za úplatu 

ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení VN 

a telekomunikační sítě v částech dotčených pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 

je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení VN 

a zemního optického kabelu, 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 ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-

Podmokly, 405 02  Děčín, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0264/20 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Závodní 
  
Usnesení číslo: 3099/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Stavební úpravy a přístavba bytového domu 

Závodní 925/37, Hrabůvka, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v instalaci 12 ks zavěšených 

předsazených lodžií umístěných do tří sloupců, a to do jednoho sloupce o půdorysných 

rozměrech 1,5 m x 3,74 m a dvou na sebe navazujících sloupců o celkových vnějších 

půdorysných rozměrech 1,5 m x 7,34 m, k bytovému domu č.p. 925 na pozemku p.č.st. 841 

zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 245/1 

ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, ul. Závodní, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 

tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství pro dům čp. 925, Ostrava, Hrabůvka, 

IČO 285 93 103, se sídlem Závodní 925/37, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0265/20 
Souhlas se stavebním záměrem, výpůjčka části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Na Rybníčkách 
  
Usnesení číslo: 3100/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Novostavba rodinného domu, p. č. 196/2 – kat. 

úz. Výškovice u Ostravy“, v rámci kterého dojde mimo jiné k umístění stavby sjezdu na části 

pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m² v k. ú. Výškovice u 

Ostravy, ulice Na Rybníčkách, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 

souhlas pro stavebníka XXXXXXXXX, nar. XXXXXX, bytem  XXXXXXXXXXXXXXX 

Ostrava-XXXXXX, je platný do 31.12.2022 
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2) rozhodla 

  
vypůjčit část pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m² v k. ú. 

Výškovice u Ostravy, ulice Na Rybníčkách, XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXX Ostrava-XXXXX, za účelem umístění sjezdu k rodinnému domu 

a užívání pozemku pod sjezdem k rodinnému domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 5 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0267/20 
Souhlas s přenecháním užívání části vypůjčeného pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Mitušova 
  
Usnesení číslo: 3101/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkovou organizaci, 

IČO: 70631735, se sídlem Mitušova 1506/16, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, souhlas s přenecháním 

části pozemku p.p.č. 354/11 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova, užívaného na 

základě Smlouvy o výpůjčce č. 11/a/014/1895/06 ze dne 02.01.2007, za účelem užívání tří 

parkovacích stání pro invalidy v objektu odloučeného pracoviště Mitušova 8 v rozsahu dle 

přiloženého snímku č. 2 spolku Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, 

z.s., IČO: 04939565, se sídlem Sokolovská 6062/32, Poruba, 708 00 Ostrava a společnosti 

ARCADA NeuroMedical Center, s.r.o., IČO: 08357951, se sídlem Kropáčova 608, 753 01, 

Hranice - Hranice I-Město 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0261/20 
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 3102/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout: 

1) parkovací stání č. 80 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če, 

garáž, která je součástí pozemku parc.č. 199 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 

za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 

neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

2) parkovací stání č. 20 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, 

garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 

za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 

neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 
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3) parkovací stání č. 93 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, 

garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 

za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 

neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0257/20 
Záměr na výpůjčku části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli 
  
Usnesení číslo: 3103/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na výpůjčku části pozemku p.p.č. 424/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 

8,09 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice V Poli, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem vybudování nového sjezdu k rodinnému 

domu a užívání pozemku pod sjezdem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0115/20 
Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského 
  
Usnesení číslo: 3104/RMOb-JIH/1822/53 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc.č. 71/3 ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Dubina u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování 

přeložky zemního vedení VNk, v rozsahu dle geometrického plánu č. 505-354/2019, na dobu 

neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve 

znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0152/20 
Námitky a rozhodnutí o nich (veřejná zakázka v DNS, nadlimitní veřejná zakázka na 
služby) - VZ 41.2020 TDI na akci Zeleň za Lunou, Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3105/RMOb-JIH/1822/53 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 

  
námitku proti rozhodnutí hodnotící komise po Oznámení rozhodnutí hodnotící komise 

o vyloučení účastníka a o výběru dodavatele ze dne 1. 7. 2020 u veřejné zakázky VZ 41.2020 

TDI na akci Zeleň za Lunou, Zábřeh nad Odrou zadávané v DNS VZ 16.18 Dynamický nákupní 

systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci 

stavebních a jiných prací podanou dne 24.07.2020 stěžovatelem JACKO, p&v s.r.o., 

Jasmínová 427/8, 746 01 Opava - Jaktař, IČO: 27800440, a rozhodnutí o ní ze dne 29.07.2020 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0141/20 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, užší řízení) – VZ 37.20 
Dynamický nákupní systém „Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický 
dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 3106/RMOb-JIH/1822/53 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 37.20 Dynamický nákupní systém 

„Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních 

a jiných prací” v užším řízení pro zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 odst. 1 

zákona a k podávání žádostí o účast dle § 140 odst. 1 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 

  
komisi pro otevírání žádostí o účast ve složení: 

- členové: 

1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 

1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 

2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

3. Tereza Pustelníková DiS., odbor investiční 

hodnotící komisi ve složení: 

- členové 

1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí investičního odboru 

3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
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5. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů 

1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 

2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 

3. Ing. Zuzana Čečotová DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 

4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

5. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 

na služby VZ 37.20 a předložit návrh účastníků k vyloučení z účasti v zadávacím řízení a návrh 

účastníků k zařazení do dynamického nákupního systému u této nadlimitní veřejné zakázky  

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 15.10.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0146/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 54.20 
„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, 
Ostrava-Bělský Les“ 
  
Usnesení číslo: 3107/RMOb-JIH/1822/53 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 54.20 

„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-

Bělský Les“ 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. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 

1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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hodnotící komisi 

- členové: 

1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 

1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 

2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

3. Jarmila Špatná, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ 54.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 

u této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 08.10.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0147/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 63.19 
„Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 3108/RMOb-JIH/1822/53 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 63.19 

„Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka“ dle ust. § 27 

v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 

města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 

ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 

- členové 

1. Ing. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční 

2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 

1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 

- členové: 

1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 

2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 

1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 

2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

3. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ 63.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 

u této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 08.10.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0150/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 34.20 
„Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů” 
  
Usnesení číslo: 3109/RMOb-JIH/1822/53 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 34.20 

„Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů” 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. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

2. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb 

3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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náhradníci členů: 

1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 

2. Anna Kührová, odbor dopravy a komunálních služeb 

3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- hodnotící komisi 

členové: 

1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 

2. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

3. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb 

náhradníci členů: 

1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 

2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 

3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 

rozsahu na dodávky VZ 34.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní 

smlouvy u této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 16.10.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0135/20 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 24.20 
„Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” 
  
Usnesení číslo: 3110/RMOb-JIH/1822/53 

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 

  
 

  

 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 45/59  
 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. 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0148/20 
Zrušení veřejné zakázky (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: 3111/RMOb-JIH/1822/53 

OVZ 

k usnesení č. 3031/RMOb-JIH/1822/52 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu zrušit veřejnou zakázku 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“ 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 51.20 

„Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech a nebytových objektech v majetku 

SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 14.08.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0149/20 
Zpráva komise (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: 3112/RMOb-JIH/1822/53 

OVZ 

k usnesení č. 3022/RMOb-JIH/1822/52 
  
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 49.20 „Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku 

SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření rámcové smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem FAMIK STAVBY s.r.o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 

Ostrava, IČO: 04476361, za nabídkovou cenu 150 Kč bez DPH za 1 hod. práce, tj. 172,50 Kč 

bez DPH za 1 hod. práce, s dobou trvání rámcové smlouvy o dílo do 31.12.2021 nebo do dne 

převzetí jednotlivého plnění, jehož cena naplní v součtu s cenami již provedených a předaných 

jednotlivých plnění maximální výši celkového plnění 5 900 000 Kč bez DPH nejméně ve výši 

99,5 %, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 46/59  
 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. 

  

2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 49.20 

„Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu 

Ostrava-Jih“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 17.08.2020 

 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 

městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu 

na stavební práce VZ 49.20 „Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO 

svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.09.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0151/20 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 47.20 „Pohyb 
dětem - stop tabletům“ 
  
Usnesení číslo: 3113/RMOb-JIH/1822/53 

OVZ 

k usnesení č. 3023/RMOb-JIH/1822/52 
  
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 47.20 „Pohyb dětem - stop tabletům“ a o uzavření smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 

Ostrava, IČO: 25864092, za nabídkovou cenu 1 260 008,25 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 

70 kalendářních dnů od zahájení realizace díla 

  

2) ukládá 

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

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 47.20 „Pohyb dětem - stop tabletům“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 28.08.2020 

 vedoucí odboru investičního 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 47/59  
 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. 

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 47.20 „Pohyb dětem - stop tabletům“ 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.09.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0153/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 24.20 „Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce 
ul. Dr. Lukášové” 
  
Usnesení číslo: 3114/RMOb-JIH/1822/53 

OVZ 

k usnesení č. 2797/RMOb-JIH/1822/49 
  
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 na podlimitní veřejnou zakázku 

v otevřeném řízení na stavební práce VZ 24.20 „Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, 

Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 

s vybraným dodavatelem: 

- JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 25855581, 

za nabídkovou cenou 9 789 456,74 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 128 kalendářních dnů 

a jako druhým v pořadí: 

- STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, za nabídkovou 

cenou 10 361 086,30 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 100 kalendářních dnů 

  

2) ukládá 

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

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 24.20 „Regenerace sídliště Hrabůvka – 

1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 21.08.2020 

 vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 48/59  
 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. 

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 

starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce VZ 24.20 „Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce 

ul. Dr. Lukášové” 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.09.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0009/20 
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dotaci č. 3908110117 pro projekt Regenerace 
sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin 
  
Usnesení číslo: 3115/RMOb-JIH/1822/53 

OSR 

k usnesení č. 1989/RMOb-JIH/1822/34 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 3908110117 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů 

na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti mezi příjemcem Statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem podpory investic, se sídlem 

Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha, IČO: 70856788, na financování projektu Regenerace 

sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin 

  

2) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje zabezpečit všechny úkony potřebné k uzavření dodatku dle bodu 

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0192/20 
Mimosoudní dohoda o zvýšení nájemného za pronájem bytu 
  
Usnesení číslo: 3116/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
návrh mimosoudní dohody o zvýšení nájemného za pronájem bytu ze dne 09.07.2020 XXXXXX 

XXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, zastoupené 

Mgr. Petrem Vaňkem, advokátem, se sídlem AK Ostrava 1, Sokolská třída 21, PSČ 702 00, 

evidenční číslo ČAK 11611, na základě Plné moci ze dne 09.07.2020 připojený v Příloze č. 1 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 49/59  
 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. 

  

2) rozhodla 

  
neuzavřít navrhovanou mimosoudní dohodu o stanovení výše nájemného za pronájem bytu č. X 

nacházejícího se ve X. nadzemním podlaží budovy s č.p. XXXXXXX, která je součástí pozemku 

parcelní číslo st. XXXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, 

adresní místo XXXXXXXXXXXXXXX, obec Ostrava a pokračovat v soudním řízení vedeném 

u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. XXXXXXXX, o určení výše nájemného, dle důvodové 

zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0033/20 
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3117/RMOb-JIH/1822/53 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny Centra 

sociálních služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 700 30 

Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359 s účinnosti od 01.10.2020, dle Přílohy č. 2 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0193/20 
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v objektu na ulici B. Četyny 978/19, O.-
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 3118/RMOb-JIH/1822/53 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 319,19 m2 v I. a II. NP 

objektu č.p. 978, který je součástí pozemku p.č. 131 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo 

Bohumíra Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

dobou, s minimální výší nájemného 300 Kč/m2/rok, za účelem užívání jako kancelářské, 

skladovací a výrobní prostory, prostor je v původním stavu bez plánovaných oprav, 

dle důvodové zprávy 

  
 

  

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 50/59  
 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. 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0060/20 
Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3119/RMOb-JIH/1822/53 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
aktualizaci odpisového plánu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 ve znění přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0062/20 
Oznámení o změně úrokové sazby 
  
Usnesení číslo: 3120/RMOb-JIH/1822/53 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
oznámení Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 

IČO 45317054 o změně úrokové sazby na běžných účtech č. 6015-1520761/0100, 9005-

1520761/0100, 19-9923050277/0100, 1520761/0100 a 107-1520761/0100 s účinností 

od 29.07.2020 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0061/20 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování bankovních služeb pro právnické osoby a 
podnikatele s J&T Bankou a.s. 
  
Usnesení číslo: 3121/RMOb-JIH/1822/53 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o poskytování bankovních služeb pro právnické osoby a podnikatele 

č. 1000281800/CZ/BI/001 mezi městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, 

IČO 00845451 a J&T BANKOU, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO 47115378 

ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

Strana 51/59  
 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. 

2) souhlasí 

  
se zřízením Běžného účtu, Vkladového účtu s výpovědní lhůtou a Internetového bankovnictví 

u J&T BANKY, a.s. ve znění příloh č. 2 až 4 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s nastavením bezpečnostních prvků a disponentů v internetovém bankovnictví J&T BANKY, 

a.s. v rozsahu stanoveným v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0051/20 
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Technické služby Ostrava – Jih, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 3122/RMOb-JIH/1822/53 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny 

Technických služeb Ostrava – Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 

Ostrava – Zábřeh, IČ 66739331 s účinností od 01.10.2020, dle předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0038/20 
Dodatek č.1 k SOD S/0481/2020/INV ze dne 26.05.2020 VZ INV 10.20 “Rekonstrukce 
podhledu části fasády kina Luna” 
  
Usnesení číslo: 3123/RMOb-JIH/1822/53 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 k SOD agendové číslo S/0481/2020/INV ze dne 26.05.2020 

se zhotovitelem STAVOP Pastorek s.r.o.,  IČO 04102151, na akci 

VZ INV 10.20  Rekonstrukce podhledu části fasády kina Luna. Na základě předložených 

dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje cena  o 77 038,70 

Kč bez DPH na částku 767 597,20 Kč bez DPH a současně se prodlužuje termín provedení díla 

o 5 kalendářních dnů na 65 kalendářních dnů 
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2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru investičního 
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0171/20 
Dodatek č. 1 - VZ 04.20 - „Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-
Bělský Les” 
  
Usnesení číslo: 3124/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. agendové S/0451/2020/OŠK ze dne 07.05.2020 

se zhotovitelem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 

IČO 26826411 na akci VZ 04.20 - Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-

Bělský Les, na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto 

zakázku, se zvyšuje konečná cena o 154 501,99 Kč bez DPH na částku 3 430 715,84 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: 31.08.2020 

 vedoucí odboru školství a kultury 
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0188/20 
Dodatek č. 2 - VZ 23.20 – Stavba „Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, 
Ostrava - Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 3125/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. agendové S/0538/2020/OŠK ze dne 17.06.2020 

se zhotovitelem BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava - 

Michálkovice, IČO 25392077 na akci VZ 23.20 – Stavba „Oprava podlahy v jídelně 

ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka“. Na základě předložených dokladů, kterými 

se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 157 323,15 Kč 

bez DPH na částku 3 764 617,81 Kč bez DPH 
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2) ukládá 

  
odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 ke SoD 

  

 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 18.08.2020 

 vedoucí odboru školství a kultury 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0190/20 
Dodatek č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací základních a mateřských škol 
a Kulturního zařízení Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3126/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského  obvodu Ostrava-Jih schválit s účinností od 01.10.2020 Dodatek č. 1 

zřizovací listiny: 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvkové organizace, 

se sídlem A.Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652, 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace, se sídlem 

Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace, 

se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, 

se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735, 

- Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 

se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznicá 64, příspěvkové organizace, se sídlem 

Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvkové organizace, 

se sídlem V.Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, 

- Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace, se sídlem 

Františka Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70944661, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizace, 

se sídlem B. Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava-Bělský Les, IČO 70978352, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, 

se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace, 
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se sídlem Kosmonautů 2215/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh,  IČO 70631760, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, 

se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, 

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, se sídlem 

Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace, 

se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, 

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, se sídlem 

Jugoslávská 2906/23, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978344, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, 

se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628, 

- Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, se sídlem Srbská 450/2, 

700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace, 

se sídlem Šeříková 682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631786, 

- Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, se sídlem 

Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 75029839, 

- Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, se sídlem 

Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855, 

- Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace, 

se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863, 

- Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace, se sídlem 

Adamusova 1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871, 

- Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvkové organizace, se sídlem 

A.Gavlase 182/12A, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029880, 

- Mateřské školy Ostrava-Dubina, F.Formana 13, příspěvkové organizace, se sídlem 

F.Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821, 

- Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 

700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560, dle důvodové zprávy 

  

  
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0189/20 OŠK 
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Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za 
Školou 1, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 3127/RMOb-JIH/1822/53 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o nadační příspěvek Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, 

příspěvkové organizace, se sídlem Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855, 

do projektu „Příroda uprostřed sídliště” v rámci výzvy Oranžové hřiště 2020 nadace ČEZ 

  

2) souhlasí 

  
v případě úspěšnosti projektu, že je Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková 

organizace, se sídlem Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855, oprávněna 

přijmout nadační příspěvek do majetku organizace   

  
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0186/20 
Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a Dodatek č. 1 zřizovací listiny 
Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3128/RMOb-JIH/1822/53 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
- s výmazem adresy Chrjukinova 1821/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh jako místa poskytovaného 

vzdělávání nebo školských služeb v bodě Mateřská škola 

- se snížením nejvyššího povoleného počtu dětí ze stávajících 319 dětí na navrhovaný nejvyšší 

povolený počet dětí 208 v bodě Mateřská škola 

- s výmazem adresy Chrjukinova 1821/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh jako místa poskytovaného 

vzdělávání nebo školských služeb v bodě Školní jídelna 

- se snížením nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školském zařízení ze stávajícího 

počtu 355 stravovaných na navrhovaný nejvyšší povolený počet stravovaných 250 v bodě 

Školní jídelna 

s účinností od 01.10.2020 v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 

organizaci, se sídlem Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847, 

dle důvodové zprávy 

 

  

2) doporučuje 
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Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské 

školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace, se sídlem 

Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847, s účinností od 01.10.2020, 

dle důvodové zprávy 

  
 

  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0039/20 
Dodatek č.2 k SOD S/0115/2020/INV ze dne 19.02.2020 VZ 98.19 “Rekonstrukce objektu 
ul.Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 3129/RMOb-JIH/1822/53 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.2 k SOD agendové číslo S/0115/2020/INV ze dne 19.02.2020 

se zhotovitelem S-O-D Holding s.r.o., IČO 268 30 272 na akci VZ 98.19 Rekonstrukce objektu 

ul.Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje 

položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje cena  o 493 175,57 Kč bez DPH na částku 11 

397 425,72 Kč bez DPH a současně se prodlužuje termín provedení díla o 14 kalendářních dnů 

na 179 kalendářních dnů 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru investičního 
 

  

 
OPR/RMOb/0026/20 
Podání odvolání proti rozhodnutí ve věci sp. zn. 65 C 83/2018 
  
Usnesení číslo: 3130/RMOb-JIH/1822/53 

 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
podat odvolání do výroku II. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 65 C 83/2018 - 87 

ze dne 12. 6. 2020 dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 

  
odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 18.08.2020 

 tajemník 
 

(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0003/20 
Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců 
  
Usnesení číslo: 3131/RMOb-JIH/1822/53 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
usnesení č. 2070/RMOb-JIH/1822/16 ze dne 19.12.2019 v části 5, dnem 01.09.2020 

  

2) schvaluje 

  
zrušení jednoho funkčního místa v rámci odboru správních činností Úřadu městského obvodu 

Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 30, a to s účinností 01.09.2020 

  

3) schvaluje 

  
zrušení jednoho funkčního místa v rámci oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu 

Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto oddělení na 4, a to s účinností 01.09.2020 

  

4) schvaluje 

  
zrušení jednoho funkčního místa v rámci odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu 

Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 25, a to s účinností 01.09.2020 

  

5) schvaluje 

  
zrušení jednoho funkčního místa v rámci odboru majetkového Úřadu městského obvodu 

Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 14, a to s účinností 01.09.2020 

  

6) schvaluje 

  
zrušení jednoho funkčního místa v rámci odboru strategického rozvoje Úřadu městského obvodu 

Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 4, a to s účinností 01.09.2020 
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7) schvaluje 

  
zrušení jednoho funkčního místa v rámci odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu 

městského obvodu Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 22, a to 

s účinností 01.09.2020 

  

8) schvaluje 

  
zřízení jednoho funkčního místa v rámci odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-

Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 60, a to s účinností od 01.09.2020 

  

9) stanoví 

  
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu 

Ostrava-Jih na 303 s účinností od 01.09.2020 

  

10) schvaluje 

  
změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih spočívající ve změně jeho 

Přílohy č. 2 dle předloženého návrhu s účinností od 01.09.2020 

  

11) ukládá 

  
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

a provést všechna související personální opatření 

  

 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 01.09.2020 

 tajemník 
 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0155/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 56.20 
„Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3132/RMOb-JIH/1822/53 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 56.20 

„Zajištění nepřetržité havarijní služby 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 

  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 
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 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. 

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 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ 56.20 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: 24.09.2020 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

 


