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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 27.08.2020 
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

3133/RMOb-JIH/1822/54 OFR/RMOb/00
64/20 

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-
Jih za období leden-červen 2020 a návrh 
aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu 
na léta 2021 - 2023 

3134/RMOb-JIH/1822/54 OFR/RMOb/00
72/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 33/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3135/RMOb-JIH/1822/54 OFR/RMOb/00
63/20 

Informace o aktualizaci rozpočtů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 
ke dni 30. 03. a 30. 06. 2020 

3136/RMOb-JIH/1822/54 OFR/RMOb/00
68/20 

Návrh na uzavření Pojistné smlouvy č. 4281828869 
- Pojištění jednorázových akcí s Generali Českou 
pojišťovnou a.s. 

3137/RMOb-JIH/1822/54 OFR/RMOb/00
71/20 

Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení a vedení 
běžného účtu s Komerční bankou, a.s. 

3138/RMOb-JIH/1822/54 OFR/RMOb/00
67/20 

Žádost o odškodnění vzniklé újmy na zdraví M. H. 

3139/RMOb-JIH/1822/54 OFR/RMOb/00
69/20 

Žádost o odškodnění vzniklé újmy na zdraví A. T. 

3140/RMOb-JIH/1822/54 OFR/RMOb/00
70/20 

Žádost o odškodnění vzniklé škody na majetku X.E. 

3141/RMOb-JIH/1822/54 SOC/RMOb/00
34/20 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

3142/RMOb-JIH/1822/54 SOC/RMOb/00
35/20 

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

3143/RMOb-JIH/1822/54 OSC/RMOb/00
06/20 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

3144/RMOb-JIH/1822/54 OPR/RMOb/00
24/20 

Žádost o splátkový kalendář - P. F. 

3145/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/01
72/20 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč – 14. ročník 
akce “Vzdušné síly Ostravě“ 

3146/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/01
78/20 

Poskytnutí finančního daru 15 000 Kč a užití loga - 
akce IX. Kardiovaskulární dny s mezinárodní účastí 

3147/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/01
87/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 
6B, příspěvkovou organizaci 

3148/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/01
91/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace 

3149/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/01
93/20 

Žádost - schválení změn v projektu „Školka plná her 
a nápadů“ 
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3150/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/01
94/20 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 
KZOJ 

3151/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/01
95/20 

Informativní zpráva o nákupu užitkového vozidla 

3152/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/01
96/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvkovou organizaci 

3153/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/01
97/20 

Souhlas s výstavbou hřiště Mateřské škole Ostrava-
Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci 

3154/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/01
98/20 

Dodatek č. 2 - VZ 123.19 „Výměna oken 
ZŠ V. Košaře 6” 

3155/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/01
99/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace 

3156/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/02
00/20 

Provoz Mateřské školy Výškovická 

3157/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/02
01/20 

Dodatek č. 3 - VZ 23.20 – Stavba „Oprava podlahy 
v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - 
Hrabůvka” 

3158/RMOb-JIH/1822/54 ODK/RMOb/00
53/20 

Výzva k zahájení IV. pokosu travnatých ploch 

3159/RMOb-JIH/1822/54 ODK/RMOb/00
52/20 

Návrh na výpověď smluv na svoz odpadu 
z odpadkových košů a košů na psí exkrementy 

3160/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/00
68/20 

Záměr na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Čujkovova 

3161/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/01
43/20 

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

3162/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/01
44/20 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita – Při Hůře 

3163/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/01
66/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Proskovická, Špillarova, Drůbeží, Koncová 
a Štefkova 

3164/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/01
67/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Proskovická, Poklidná, Podolská 

3165/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
05/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
Proskovická x Štefkova 

3166/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
13/20 

Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká 

3167/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
44/20 

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě, 
pozemek v k. ú. Výškovice u Ostravy 

3168/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
46/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Kubalova 

3169/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
47/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Husarova 
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3170/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
48/20 

Stavební záměr a záměr na pronájem částí pozemků 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Slezská x Provaznická 

3171/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
63/20 

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

3172/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
68/20 

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

3173/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
71/20 

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

3174/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
74/20 

Nabytí stánku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Zimmlerova 

3175/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
75/20 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Žižkovská 

3176/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
76/20 

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

3177/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
78/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul.  U Výtopny 

3178/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
83/20 

Výpůjčka pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Staňkova, Srbská 

3179/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
84/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita - Při Hůře 

3180/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
85/20 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita – Korýtko 

3181/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
86/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Tarnavova 

3182/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
87/20 

Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku 
pod garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

3183/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
88/20 

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

3184/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
90/20 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Pavlovova-Rudná 

3185/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
91/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbám garáží v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

3186/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
92/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Svazácká – restaurační zahrádka 

3187/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
93/20 

Odejmutí nemovitých věcí ze svěření příspěvkové 
organizaci 

3188/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
94/20 

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

3189/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
97/20 

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

3190/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/02
99/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v v k. ú. Výškovice u Ostravy 
a k. ú. Zábřeh nad Odrou 

3191/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/03
01/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy 



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

Usnesení  

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

Strana 5/70 
  

3192/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/03
02/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka 

3193/RMOb-JIH/1822/54 OMJ/RMOb/03
04/20 

Zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Čujkovova 

3194/RMOb-JIH/1822/54 VSV/RMOb/00
10/20 

Pravidla pro vydávání Jižních listů 

3195/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/01
94/20 

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

3196/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/01
95/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
k bydlení na ul. Rodimcevova 2055/25, Ostrava-
Zábřeh 

3197/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/01
96/20 

Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih 

3198/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/01
97/20 

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

3199/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/01
98/20 

Žádosti o odložení splatnosti nájemného z bytu 

3200/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/01
99/20 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku 
práva k nájmu bytu 

3201/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/02
02/20 

Smlouva o rozdělení rozvodného tepelného zařízení 

3202/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/02
03/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

3203/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/02
05/20 

Žádost o splátkový kalendář S. L. 

3204/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/02
06/20 

Ukončení nájmu garážového stání č. 2 v objektu 
k bydlení na ul. Františka Formana 281/34, Ostrava-
Dubina, zveřejnění záměru 

3205/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/02
07/20 

Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné 
působnosti 

3206/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/02
08/20 

Uzavření dohody o Uznání dluhu a dohody 
o splátkách 

3207/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/02
09/20 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 
prostoru v objektu na ulici V Zálomu 1, O.-Zábřeh 

3208/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/02
10/20 

Souhlas s umístěním označení provozovny 
na oplocení u objektu na ulici V Zálomu 2948/1, 
O.- Zábřehu 

3209/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/02
11/20 

Ukončení pronájmu objektu garáže na ulici 
Dolní 160/34, O.-Zábřehu 

3210/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/02
12/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

3211/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/02
13/20 

Pronájem bytu neziskové organizaci - Armáda spásy 
v České republice, z.s. 
 

3212/RMOb-JIH/1822/54 INV/RMOb/004
1/20 

Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště 
na p.p.č. 433/33, Hrabůvka - část rekonstrukce 
ul. Mjr. Nováka - Dodatek č. 1 



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

Usnesení  

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

Strana 6/70 
  

 
3213/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01

54/20 
Změna zadávací dokumentace zjednodušené 
podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka 
na stavební práce) – VZ 46.20 „Modernizace školní 
kuchyně a oprava vodovodní přípojky 
pro MŠ Mitušova 

3214/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01
56/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 44.20 
„Oprava oplocení MŠ Rezkova 14” 

3215/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01
57/20 

Vyloučení vybraného dodavatele (veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce) - VZ 49.20 
„Provádění stavebních prací v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih“ 

3216/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01
58/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 58.20 Rekonstrukce 
venkovního hřiště „Pojďme všichni sportovat“ 

3217/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01
60/20 

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

3218/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01
61/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby) - VZ 41.20 „Technické zabezpečení 
voleb 2020” 

3219/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01
62/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 52.20 „Zajištění nájmu, 
servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby 
v městském obvodu Ostrava-Jih v sezóně 2020-
2021“ 

3220/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01
63/20 

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

3221/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01
64/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 40.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce 
plotu u MŠ Předškolní 1“ 

3222/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01
65/20 

Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 31.20 „Zajištění celoroční 
údržby veřejných travnatých ploch v městském 
obvodě Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022” 

3223/RMOb-JIH/1822/54 INV/RMOb/004
2/20 

Dodatek č.3 k SOD S/0115/2020/INV ze dne 
19.02.2020 VZ 98.19 “Rekonstrukce objektu 
ul.Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka” 

3224/RMOb-JIH/1822/54 OPVO/RMOb/0
010/20 

Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 
10.09.2020 
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3225/RMOb-JIH/1822/54 INV/RMOb/004
0/20 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 09.20 - Modernizace 
školní jídelny a kuchyně - výdej při ZŠ Provaznická 

3226/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01
66/20 

Zrušení veřejné zakázky (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“ 

3227/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01
67/20 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce) - VZ 63.19 
„Modernizace jídelny a výdejny jídel 
na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka” 

3228/RMOb-JIH/1822/54 OFR/RMOb/00
66/20 

Žádost o schválení přijetí úvěru ve výši 150 mil. Kč 
na opravy a modernizaci bytového fondu 

3229/RMOb-JIH/1822/54 OFR/RMOb/00
73/20 

Aktualizace Metodiky rozpočtového procesu 
městského obvodu Ostrava-Jih a schválení 
Harmonogramu prací na návrhu rozpočtu městského 
obvodu pro rok 2021 

3230/RMOb-JIH/1822/54 OFR/RMOb/00
74/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 34/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3231/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/02
15/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ulici B. Četyny 19, O.-Bělský Les 

3232/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/02
23/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvám na VZ 72.18 zajištění 
úklidu ve společných prostorách bytových domů 

3233/RMOb-JIH/1822/54 OBH/RMOb/02
22/20 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

3234/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01
68/20 

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 39.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Chodníky na ulicích 
Na Obecní, Markova a u kruhového objezdu Horní 
v městském obvodu Ostrava-Jih” 

3235/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01
69/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 48.20 
Zpracování projektové dokumentace „Retenční 
nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“ 

3236/RMOb-JIH/1822/54 ODK/RMOb/00
54/20 

Souhlas s přijetím finančního daru od spolku 
Ostravská sportovní z.s. 

3237/RMOb-JIH/1822/54 OVZ/RMOb/01
71/20 

Zpráva komise (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“ 

3238/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/02
04/20 

Dodatek č. 1 - VZ 18.20 - „Oprava střechy 
na MŠ Mjr. Nováka” 

3239/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/02
03/20 

Dodatek č. 2 - VZ 116.19 - „Hydroizolace 
MŠ Šponarova” 

3240/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/02
06/20 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny Kulturního zařízení 
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

3241/RMOb-JIH/1822/54 OSK/RMOb/02
07/20 

Žádost - schválení změn v projektech spolků 
Březinka, z. s. a Vokální ansámbl NOTABENE z.s. 
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3242/RMOb-JIH/1822/54 ODK/RMOb/00
55/20 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace 
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková 
organizace 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název 

 OMJ/RMOb/02
40/20 

Ukončení nájmu dohodou, zveřejnění záměru 
na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Svatoplukova 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0064/20 
Zpráva o hospoda ření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden- červen 2020 
a návrh aktualizovaného st řednědobého výhledu rozpo čtu na léta 2021 - 2023 
  
Usnesení číslo: 3133/RMOb-JIH/1822/54 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - červen 2020 

b) návrh aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023 

  
2) bere na vědomí 
  

rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2020 
do 30.06.2020, uvedená v tabulce č. 11 Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

1. Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí 

a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - červen 2020 

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2020 
do 30.06.2020 

2. Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit aktualizovaný střednědobý výhled 
rozpočtu na léta 2021-2023 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit Zprávu o hospodaření městského obvodu 
Ostrava-Jih za období leden-červen 2020 a návrh aktualizovaného střednědobého výhledu 
rozpočtu na léta 2021-2023 Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 10.09.2020
 Místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0072/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 33/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3134/RMOb-JIH/1822/54 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření č. 33/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 348 o 116 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169, UZ 348, ORG 200705 o 53 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169, UZ 348, ORG 200706 o 63 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169, ORG 200705 o 53 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169, ORG 200706 o 63 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 116 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5169, ORG 200704 o 6 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5331, ORG 200704 o 6 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 600 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 351 o 600 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6129 o 50 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6122 o 50 tis. Kč 

e) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 13351 
o 1 156 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5336, UZ 13351, ORG 131 o 759 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4359, pol. 5336, UZ 13351, ORG 131 o 397 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5331, ORG 131 o 1 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 000 tis. Kč 

g) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400029000000 o 36 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400275000000 o 24 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400266000000 o 12 tis. Kč 

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

a) zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro organizaci 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 600 tis. Kč s časovou 
použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

 



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

Usnesení  

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

Strana 11/70 
  

b) snížení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro organizaci Centrum 
sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Odborářská 
677/72, IČO 08238359, o částku 1 000 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 
do 31.12.2020  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 04.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0063/20 
Informace o aktualizaci rozpo čtů příspěvkových organizací z řízených statutárním 
městem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30. 03. a 30. 06.  2020 
  
Usnesení číslo: 3135/RMOb-JIH/1822/54 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

Informaci o aktualizaci rozpočtů (plánu výnosů a nákladů) příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30. 03. a 30. 06. 2020 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0068/20 
Návrh na uzav ření Pojistné smlouvy č. 4281828869 - Pojišt ění jednorázových akcí 
s Generali Českou pojiš ťovnou a.s. 
  
Usnesení číslo: 3136/RMOb-JIH/1822/54 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

Uzavřít Pojistnou smlouvu č. 4281828869 na jednorázové pojištění akce Road Circus 2020 mezi 
městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451 a Generali Českou 
pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČO 45272956 ve znění přílohy č. 1 
tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 11.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0071/20 
Návrh na uzav ření Smlouvy o z řízení a vedení b ěžného ú čtu s Komer ční bankou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 3137/RMOb-JIH/1822/54 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu č. 123-2395280287/0100 mezi městským 
obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451 a Komerční bankou, a.s. 
se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054 ve znění přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) bere na vědomí 
  

Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů ve znění přílohy č. 5 předloženého 
materiálu  

  
3) rozhodla 
  

o zřízení oprávnění ke službám přímého bankovnictví na účtech zřízených u Komerční banky, 
a.s. pro oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 předloženého materiálu 

  
4) uděluje 
  

souhlas oprávněné osobě k nakládání s prostředky na účtu 123-2395280287/0100 v rozsahu 
a způsobem stanoveným v Dispozičním právu uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu 

  
5) zmocňuje 
  

k nakládání s prostředky na účtu č. 123-2395280287/0100 v rozsahu a způsobem stanoveným 
Plnou mocí  oprávněné osoby uvedené v příloze č. 8 předloženého materiálu 

  
6) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 15.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0067/20 
Žádost o odškodn ění vzniklé újmy na zdraví M. H. 
  
Usnesení číslo: 3138/RMOb-JIH/1822/54 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nevyhovět žádosti o odškodnění vzniklé újmy na zdraví XXXXXX XXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 14.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0069/20 
Žádost o odškodn ění vzniklé újmy na zdraví A. T. 
  
Usnesení číslo: 3139/RMOb-JIH/1822/54 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nevyhovět žádosti o odškodnění vzniklé újmy na zdraví XXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 14.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0070/20 
Žádost o odškodn ění vzniklé škody na majetku X.E. 
  
Usnesení číslo: 3140/RMOb-JIH/1822/54 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

nevyhovět žádosti o odškodnění vzniklé škody na majetku XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 14.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0034/20 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 3141/RMOb-JIH/1822/54 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

Horymírova 3064/125, 0+1, č. b. 58 

XXXXX XXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0035/20 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Horní 29 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 3142/RMOb-JIH/1822/54 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

Horní 679/29, 0+2, č. b. 19 

XXXXXXXX XXXXXX nar. XXXXX bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 
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(zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0006/20 
Úhrada kreditu frankovacího stroje 
  
Usnesení číslo: 3143/RMOb-JIH/1822/54 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 
IČO: 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní služby 
spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek ve výši 300 000 Kč pro frankovací stroj 
PITNEY BOWES DM 300c, v.č. 7920442, umístěný na podatelně Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih 

  
2) ukládá 
  

odboru správních činností zajistit úhradu kreditu dle bodu 1) tohoto materiálu z ORJ 13 
ODPA 6171 POL 5161 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru správních činností 

 
  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0024/20 
Žádost o splátkový kalendá ř - P. F. 
  
Usnesení číslo: 3144/RMOb-JIH/1822/54 

OPR 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu uzavřít s XXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX , 
pro zaplacení dlužné částky ve výši 19 877 Kč s příslušenstvím vzniklé z titulu dlužného 
nájemného, skutečně spotřebovaných služeb za rok 2018, 2019 a refakturace spojeného s 
užíváním bytu č. XX v domě č.p. XXX č.or. X na ulici V. Vlasákové, Ostrava-Dubina splátkový 
kalendář ve formě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti, a to tak, že umožní uhradit 
vzniklý závazek v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 800 Kč vždy k 25. dni měsíce, ve 
které jsou splátky splatné, když první splátka se stanoví v měsíci, kdy dojde k podpisu notářského 
zápisu. 

Při takto stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 25 měsíců, a to tak, že 24 měsíců 
bude splátka činit 800 Kč měsíčně, 25. měsíc bude poslední splátka ve výši 677 Kč, s tím, 
že dostane-li se dlužník do prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává 
se splatným celý dluh. Věřitel pak není povinen dlužníka dále jakýmkoliv způsobem upomínat 
o zaplacení a může bez dalšího požadovat po dlužníku zaplacení celého zbytku dluhu podáním 
exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi. 
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Příslušenství bude vyčísleno ke dni podpisu notářského zápisu a dále od podpisu notářského 
zápisu do úplného zaplacení předmětu plnění počítané z jeho neuhrazené části ve výši stanovené 
zákonem se dlužník zavazuje zaplatit věřiteli za kalendářní měsíc, ve kterém vzniknou, a to vždy 
do posledního dne měsíce, ve kterém vzniknou, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0172/20  
Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č – 14. ročník akce “Vzdušné síly Ostrav ě“ 
  
Usnesení číslo: 3145/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančního daru 20 000 Kč na akci “Vzdušné síly Ostravě” žadateli XXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX a uzavřít darovací smlouvu dle 
přílohy č. 2 

  
2) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih, XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, za ú čelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0178/20  
Poskytnutí finan čního daru 15 000 K č a užití loga - akce IX. Kardiovaskulární dny s 
mezinárodní ú častí 
  
Usnesení číslo: 3146/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančního daru 15 000 Kč organizaci Kongresy CZ, s.r.o., Starobělská 1937/4, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 067 36 467, DIČ CZ06736467 a uzavřít darovací smlouvu 
dle přílohy č. 2 

  
2) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
Kongresy CZ, s.r.o., Starobělská 1937/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 067 36 467, 
DIČ CZ06736467, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0187/20  
Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava- Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p říspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 3147/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru ve výši 137 764 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace se sídlem Volgogradská 2600/6B, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 
se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0191/20  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy Ostrava- Hrabůvka, 
Provaznická 64, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3148/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace,se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310 v celkové 
hodnotě 189 000 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Libuše Přikrylová, T: 30.09.2020
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0193/20  
Žádost - schválení zm ěn v projektu „Školka plná her a nápad ů“ 
  
Usnesení číslo: 3149/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

ZMOb Ostrava-Jih rozhodnout o změně názvu a přesunu akcí spolku ZAHRADA DĚTÍ, spolek, 
Staňkova 153/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70313059 dle důvodové zprávy a přiložené 
žádosti 
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 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0194/20  
Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření KZOJ 
  
Usnesení číslo: 3150/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu schválit Dodatek přílohy č. 3 ke zřizovací listině Kulturního 
zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, IČO 73184560, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0195/20  
Informativní zpráva o nákupu užitkového vozidla 
  
Usnesení číslo: 3151/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informativní zprávu podanou Kulturním zařízením Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci, 
se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560 ohledně nákupu 
služebního užitkového vozidla dle přiložené důvodové zprávy a přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0196/20  
Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, p říspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 3152/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru ve výši 39 650 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 
Ostrava-Výškovice, IČO 70631786, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem 
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, dle důvodové zprávy 

  
 

  
 
 
 
 

(zn. předkl.) 
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OSK/RMOb/0197/20  
Souhlas s výstavbou h řišt ě Mateřské škole Ostrava- Zábřeh, Za Školou 1, p říspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 3153/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

souhlas s výstavbou hřiště na pozemku parc.č. 623/78 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih a jeho provozem po dobu 
minimálně 5 let pro Mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkovou organizaci, 
se sídlem Za Školou 2851/1, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855, v rámci výzvy Oranžové 
hřiště 2020 Nadace ČEZ 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0198/20  
Dodatek č. 2 - VZ 123.19 „Vým ěna oken ZŠ V. Koša ře 6” 
  
Usnesení číslo: 3154/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 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 6 320 Kč bez DPH 
na částku 4 282 072,40 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 ke SoD
  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 30.09.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0199/20  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3155/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace, se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70631735, dle předložené důvodové zprávy 
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2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizace, se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735, 
a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 14  tis. Kč, dle předložené 
důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0200/20  
Provoz Mate řské školy Výškovická 
  
Usnesení číslo: 3156/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

přerušení provozu mateřské školy Výškovická, která je odloučeným pracovištěm Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace, se sídlem 
Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, v termínu od 11.08.2020 
do 17.08.2020, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0201/20  
Dodatek č. 3 - VZ 23.20 – Stavba „Oprava podlahy v jídeln ě ZŠ MUDr. E. Lukášové, 
Ostrava - Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 3157/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 3 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 147 504,25 Kč 
bez DPH na částku 4 702 691,80 Kč bez DPH a prodlužuje termín provedení díla 
o 14 kalendářních dnů, tedy z původních 55 na 69 kalendářních dnů 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 3 ke SoD

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 15.09.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0053/20  
Výzva k zahájení IV. pokosu travnatých ploch 
  
Usnesení číslo: 3158/RMOb-JIH/1822/54 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0052/20  
Návrh na výpov ěď smluv na svoz odpadu z odpadkových koš ů a košů na psí 
exkrementy 
  
Usnesení číslo: 3159/RMOb-JIH/1822/54 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o podání výpovědi smlouvy č. 3/j/031/84/2000 uzavřené se společností SEKOS Morava, s.r.o., 
IČO 25832654, se sídlem Vratimovská 716, Kunčice, 719 00 Ostrava, dle předloženého návrhu 

  

2) rozhodla 
  

o podání výpovědi smlouvy č. 3/j/031/51/01 uzavřené se společností SEKOS Morava, s.r.o., 
IČO 25832654, se sídlem Vratimovská 716, Kunčice, 719 00 Ostrava, dle předloženého návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0068/20  
Záměr na prodej pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 3160/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat pozemek p.č.st. 2086/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, svěřený městskému obvodu Ostrava-
Jih, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0143/20  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Provaznická 
  
Usnesení číslo: 3161/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 11,5 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Provaznická, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání č. 1 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0144/20  
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – P ři Hůře 
  
Usnesení číslo: 3162/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 4878 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m² v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita – Při Hůře, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0166/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická, Špillarova, D růbeží, Koncová a Štefkova 
  
Usnesení číslo: 3163/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „REKO MS Ostrava - Výškovice, 1. etapa, 2. část” 
spočívajícím v provedení stavby STL plynovodu a 53 přípojek včetně 12 ks skříní HUP a 1 ks 
nadzemního plynového regulačního zařízení v předpokládané délce 1345,54 bm v částech 
pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy: 

- parc.č. 317/13 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 317/15 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 317/16 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 317/17 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 317/18 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 318 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 350/1 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 351/2 ostatní plocha, jiná plocha 
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- parc.č. 357/1 ostatní plocha, neplodná půda 
- parc.č. 391/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 391/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 391/3 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 409/1 zahrada (ZPF) 
- parc.č. 739/4 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 739/5 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 793/166 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 793/342 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 793/343 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 793/431 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 849/1 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 849/17 ostatní plocha, neplodná půda 
- parc.č. 849/18 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 887/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v rozsahu dle situačních snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
- společnost GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, je 
platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
v k. ú. Výškovice u Ostravy uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, za účelem provedení stavby 
STL plynovodu a 53 přípojek včetně 12 ks skříní HUP a 1 ks nadzemního plynového regulačního 
zařízení v rámci stavby pod názvem „REKO MS Ostrava - Výškovice, 1. etapa, 2. část“ 
v předpokládané délce 1345,54 bm, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za úplatu ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH 
za každý i započatý bm plynárenského zařízení, za úplatu ve výši 12 000 Kč + zákonná sazba 
DPH za umístění 12 ks skříní HUP a za úplatu ve výši 1 000 Kč + zákonná sazba DPH 
za umístění 1 ks nadzemního plynového regulačního zařízení 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování STL plynovodu a 53 přípojek 
včetně 12 ks skříní HUP a 1 ks nadzemního plynového regulačního zařízení v částech dotčených 
pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby STL 
plynovodu a 53 přípojek včetně 12 ks skříní HUP a 1 ks nadzemního plynového regulačního 
zařízení - společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění 
přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0167/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická, Poklidná, Pod olská 
  
Usnesení číslo: 3164/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „REKO MS Ostrava - Výškovice, 1. etapa, 1. část” 
spočívajícím v provedení stavby plynárenského zařízení v předpokládané délce 314,09 bm 
v částech pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy: 

- parc.č. 289 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 293 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 302/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 302/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 308 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 313 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 391/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 739/4 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 739/5 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 1091 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v rozsahu dle situačního snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
- společnost GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, je platný 
do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
v k. ú. Výškovice u Ostravy: 

- parc.č. 289 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 293 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 302/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 302/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 308 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 313 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 391/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 739/4 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 739/5 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 1091 ostatní plocha, ostatní komunikace 

za účelem provedení stavby plynárenského zařízení v rámci stavby pod názvem „REKO MS 
Ostrava - Výškovice, 1. etapa, 1. část“ v předpokládané délce 314,09 bm, ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, za úplatu 
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ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm plynárenského zařízení 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování plynárenského zařízení v částech 
dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby 
plynárenského zařízení - společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí 
nad Labem, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0205/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, Proskovická x Štefkova 
  
Usnesení číslo: 3165/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru umístění sítě elektronických komunikací v rámci stavby 
pod názvem „RVDSL2013_M_T_OSPC22-OSPK1HR_MET“ v předpokládané délce 12 bm 
včetně 1 ks optického rozvaděče v částech pozemků parc.č. 357/1 ostatní plocha, neplodná půda 
a parc.č. 357/2 ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu 
dle situačního snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka -
společnost CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 
9, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
parc.č. 357/1 ostatní plocha, neplodná půda a parc.č. 357/2 ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, za účelem uložení sítě elektronických komunikací v rámci stavby 
pod názvem „RVDSL2013_M_T_OSPC22-OSPK1HR_MET“ v předpokládané délce 12 bm 
včetně 1 ks optického rozvaděče, ve prospěch společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, za úplatu ve výši 200 Kč + zákonná sazba 
DPH za zřízení věcného břemene - služebnosti a 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 
1 ks optického rozvaděče   

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

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby sítě 
elektronických komunikací - společností CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0213/20  
Žádost o ukon čení nájemní smlouvy dohodou, k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Hulvácká 
  
Usnesení číslo: 3166/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neukončit dohodou Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/528/04/Wyb ze dne 30.06.2004, 
uzavřenou se společností SOIVA PLUS s.r.o., IČO 05974691, se sídlem Hulvácká 3172/6, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava za účelem rozšíření komunikace pro přístup k devíti šikmým parkovacím 
stáním na části pozemku p.p.č. 1022/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m² 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká, dle důvodové zprávy   

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0244/20  
Návrh na uzav ření dodatku k nájemní smlouv ě, pozemek v k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 3167/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

převod práv a povinností vyplývajících z Nájemní smlouvy č. 99/18/OMJ ze dne 20.07.2018 
uzavřené s nájemcem č. 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
za účelem přístupu a příjezdu k pozemkům cizích vlastníků v zahrádkářské osadě na pozemek 
parc.č. 854/1 zahrada v k. ú. Výškovice u Ostravy, na nového nájemce č. 5 XXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na základě Darovací smlouvy ze dne 24.01.2019, kterou 
bylo převedeno vlastnické právo k nemovitým věcem - pozemkům parc.č. 854/8 zahrada 
a parc.č. 854/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba 
v k. ú. Výškovice u Ostravy 
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2) rozhodla 
  

uzavřít s nájemci č. 1 až 5: 

nájemce č. 1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
nájemce č. 2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
nájemce č. 3: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
nájemce č. 4: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
nájemce č. 5: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a původním nájemcem č. 5: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 99/18/OMJ ze dne 20.07.2018, ve znění přílohy č. 3 tohoto 
materiálu  

 
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0246/20  
Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubal ova 
  
Usnesení číslo: 3168/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu prodat část pozemku parc.č. 715/6 ostatní plocha, jiná plocha, 
oddělenou geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1227-101/2020 a nově označenou 
jako pozemek parc.č. 715/343 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2, k. ú. Výškovice 
u Ostravy, do podílového spoluvlastnictví, a to podíl o velikosti 1/2 pozemku parc.č. 715/343 
v k. ú. Výškovice u Ostravy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX -
XXXXXXXXXXXXXXXXXX a podíl o velikosti 1/2 pozemku parc.č. 715/343 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX , za 
kupní cenu ve výši 15 270 Kč za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku ve výši 2 100 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí v zákonné 
výši 

a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 5 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0247/20  
Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husar ova 
  
Usnesení číslo: 3169/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu prodat část pozemku parc.č. 793/102 ostatní plocha, zeleň, 
oddělenou geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1226-23/2020 a nově označenou 
jako pozemek parc.č. 793/456 ostatní plocha, zeleň o výměře 38 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
do podílového spoluvlastnictví, a to podíl o velikosti 1/2 pozemku parc.č. 793/456 
v k. ú. Výškovice u Ostravy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX a podíl 
o velikosti 1/2 pozemku parc.č. 793/456 v k. ú. Výškovice u Ostravy 
XXXXXXXXXXXXXXXXX  za kupní cenu ve výši 24 050 Kč za podmínky, že kupující 
uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2 100 Kč, náklady na zpracování 
geometrického plánu ve výši 6 776 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí 
v zákonné výši 

a vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrských sítí ve prospěch 
statutárního města Ostravy jako vlastníka vedení veřejného osvětlení a vodovodního řadu, a to 
v rozsahu celého pozemku parc.č. 793/456 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy 
č. 5 materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0248/20  
Stavební zám ěr a záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. Slezská x 
Provaznická 
  
Usnesení číslo: 3170/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

3) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 241/4 ostatní plocha, ostatní 
komunikace  o výměře 27,7 m2  a p.p.č. 270/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
228,4 m2  v k. ú. Hrabůvka, ul. Slezská, za účelem umístění a užívání příjezdové komunikace 
a garážové rampy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 
100 Kč/m2 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0263/20  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrab ůvka a k. ú. Záb řeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3171/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemky pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou: 
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1. pozemek p.č.st. 1916, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
U Nové školy 

2. pozemek p.č.st. 2623, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

3. polovina pozemku p.č.st. 2962/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 (celková 
výměra 22 m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

4. část pozemku p.č.st. 2976/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,28 m2 (celková výměra 
179 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1708/29731 příslušejícího 
k jednotce 2222/141 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0268/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Averinova 
  
Usnesení číslo: 3172/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „UMÍSTĚNÍ BALKÓNŮ – BYTOVÝ 
DŮM č. p. 1687/14 Averinova 1687/14, Zábřeh, 700 30  Ostrava, parc.č.st. 2014, k. ú. Zábřeh 
nad Odrou“ spočívajícím v osazení a ukotvení 8 kusů předsazených ocelových balkónů 
o výměře 2,5 m x 1,5 m, které budou situovány do dvou sloupců po čtyřech kusech na stávající 
fasádu bytového domu č.p. 1687, který stojí na pozemku p.č.st. 2014, umísťovaných nad částí 
pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň, v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému 
obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas 
pro stavebníka Společenství vlastníků Averinova 1687/14, IČO: 27809005, se sídlem 
Averinova 1687/14, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0271/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. 
Volgogradská 
  
Usnesení číslo: 3173/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru, spočívajícím v umístění tří vlajkových stožárů o výšce max. 
6 m na části pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu 
dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Základní škola 
a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, IČO 709 78 328, 
se sídlem Volgogradská 2600/6b, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 za podmínek 
dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0274/20  
Nabytí stánku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 
  
Usnesení číslo: 3174/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nabýt movitou věc – montovaný prodejní stánek se všemi součástmi  a příslušenstvím 
od Ing. Romana Cilného, XXXXXXXXXXX, IČO 48716162, bytem XXXXXXXXXXXXX, 
700 30 Ostrava – Hrabůvka do vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému 
obvodu Ostrava-Jih, za kupní cenu ve výši 20 000 Kč a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy 
č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0275/20  
Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská 
  
Usnesení číslo: 3175/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout části pozemků parc.č. 12 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 73/47 ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Dubina u Ostravy, za účelem užívání zahrad, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2/rok takto: 

1. část o celkové výměře 178 m2 (parc.č. 12 - 134 m2 a parc.č. 73/47 - 44 m2) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za roční nájemné ve výši 1 958 Kč

2. část o celkové výměře 39 m2 (parc.č. 12 - 22 m2 a parc.č. 73/47 - 17 m2) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za ro ční nájemné ve výši 429 Kč 

3. část o celkové výměře 70 m2 (parc.č. 12 - 23 m2 a parc.č. 73/47 - 47 m2) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za ro ční nájemné ve výši 770 Kč 

a  uzavřít nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 3 materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0276/20  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. J. Herolda 
  
Usnesení číslo: 3176/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 23 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ul. J. Herolda, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
za účelem užívání stávajícího přístupu k nebytovému prostoru v bytovém domě, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0278/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a zřízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 3177/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh 2436, NNk“ spočívajícím v provedení 
zemního kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v předpokládané délce 3 bm 
pod povrchem části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou 
č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 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. 773/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního 
kabelového vedení NNk v předpokládané délce 3 bm včetně 1 ks přípojkové skříně pod názvem 
stavby „Ostrava-Zábřeh 2436, NNk“ pro společnost 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 zemního kabelového vedení NNk a za úplatu 1 000 Kč + 
zákonná sazba DPH za umístění 1 ks přípojkové skříně. 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NNk 
včetně 1 ks přípojkové skříně v části dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném 
geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby 
-  společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 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. 3 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0283/20  
Výpůjčka pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Sta ňkova, Srbská 
  
Usnesení číslo: 3178/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypůjčit pozemky parc.č. 740/20 ostatní plocha, zeleň a parc.č. 740/38 ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání pro potřeby školského zařízení a k zajištění 
činností vypůjčitele vymezených ve zřizovací listině, Mateřské škole Ostrava - Výškovice, 
Staňkova 33, příspěvkové organizaci, IČO: 75029839, se sídlem Ostrava-Výškovice, 
Staňkova 156/33, PSČ 700 30, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0284/20  
Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - P ři Hůře 
  
Usnesení číslo: 3179/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 6311 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m² v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lok. Při Hůře XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj.  143 Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění 
přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0285/20  
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – Korýtko 
  
Usnesení číslo: 3180/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 6038 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita – Korýtko, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou 
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0286/20  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Tarnavova 
  
Usnesení číslo: 3181/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Tarnavova, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 45 Kč/m2 + zákonná sazba DPH a uzavřít nájemní 
smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0287/20  
Dohoda o úhrad ě za bezesmluvní užívání pozemku pod garáží v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3182/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít s XXXXXXXX XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXX, Ostr ava-
XXXXXXXX, Dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č.st. 2367 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu  

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0288/20  
Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 3183/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k  částem pozemků  p.p.č. 688/4 ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 773/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/8 ostatní plocha, ostatní komunikace 
a p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, spočívající 
v povinnosti trpět umístění, udržování  a provozování elektrického vedení NN a VN v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3632-222/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 175 000 Kč + 
zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu       
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0290/20  
Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova-Rudná 
  
Usnesení číslo: 3184/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m² a p.p.č. 644/2 
ostatní plocha, dráha o výměře 90 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova-Rudná, XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX , 
OstravaXXXXXX, za účelem užívání pozemků jako zahrádky č. 12, s výší nájemného 11 
Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 1 320 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0291/20  
Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bám 
garáží v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3185/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k níže 
uvedeným nemovitým věcem - stavbám stojícím na pozemcích svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih: 

1. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 1993/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
Kpt. Vajdy, 

2. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2644 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
U Výtopny 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0292/20  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Svazácká – 
restaura ční zahrádka 
  
Usnesení číslo: 3186/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 4426/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
123 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 
za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční 
výpovědní dobou v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0293/20  
Odejmutí nemovitých v ěcí ze sv ěření příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 3187/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih odejmout ze svěření Mateřské školy Ostrava –
Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci, se sídlem Volgogradská 2613/4, Zábřeh, 
700 30  Ostrava, IČO 75029847 nemovité věci, a to pozemek p.č.st. 2127, jehož součástí je 
stavba č.p. 1821, občanská vybavenost, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici Chrjukinova 11 

a 

schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině s účinností od 01.10.2020 ve znění přílohy 
č. 1 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0294/20  
Stavební záměr a zřízení věcného b řemene na pozemky v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Starob ělská 
  
Usnesení číslo: 3188/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Ostrava - Zábřeh 4732 NNk“ spočívajícím v umístění 
zemního kabelového vedení NNk včetně 1 ks rozpojovací skříně v pilíři  a 1 ks přípojkové skříně 
v pilíři v předpokládané délce 47 bm pod povrchem částí pozemků p.p.č. 121/1 ostatní plocha, 
jiná plocha a p.p.č. 1061/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Starobělská v rozsahu dle snímku, který je součástí přílohy č. 1 předkládaného materiálu, 
souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 121/1 
ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 1061/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh 
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nad Odrou, za účelem umístění zemního kabelového vedení NNk včetně 1 ks rozpojovací skříně 
v pilíři  a 1 ks přípojkové skříně v pilíři pod názvem stavby „Ostrava - Zábřeh 4732 NNk“ 
pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm 
přípojky zemního kabelového vedení NNk a za úplatu 2 000 Kč + zákonná sazba DPH 
za umístění rozpojovací  a přípojkové skříně v pilíři 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování  zemního kabelového vedení NNk 
včetně 1 ks rozpojovací skříně v pilíři  a 1 ks přípojkové skříně v pilíři v částech dotčených 
pozemků,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby 
-  společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti, ve znění přílohy č. 4 předkládaného materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0297/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti 
v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3189/RMOb-JIH/1822/54 

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: úsek A: Pavlovova – Svornosti” 
v předpokládané délce 647 bm v částech pozemků p.p.č. 654/26, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 654/32, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/38, ostatní plocha, dráha, 
p.p.č. 783/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 783/15, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 1095/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1095/23, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.p.č. 1236/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1237/1, ostatní 
plocha, silnice, p.p.č. 1237/2, 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 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 654/26, 
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/32, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/38, ostatní 
plocha, dráha, p.p.č. 783/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 783/15, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.p.č. 1095/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1095/23, ostatní 
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plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1236/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1237/1, 
ostatní plocha, silnice, p.p.č. 1237/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, za účelem uložení veřejné sítě elektronických komunikací v předpokládané délce 
647 bm v rámci stavby pod názvem “Přeložení nadzemních tras: úsek A: Pavlovova – Svornosti 
“ 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/0299/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti 
v k. ú. Výškovice u Ostravy a k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3190/RMOb-JIH/1822/54 

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: úsek B: Svornosti – Výškovická 151” 
v předpokládané délce 1 109 bm v částech pozemků parc.č. 241/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 242/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 243/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 244/1, ostatní plocha, silnice, parc.č. 252, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 
parc.č. 272/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 740/4, ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 740/27, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 446, byt. dům, 
parc.č. 762/1, ostatní plocha, silnice, parc.č. 793/159, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 793/160, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 793/163, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc.č. 793/261, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 793/262, ostatní 
plocha, zeleň, parc.č. 793/272, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 793/278, ostatní 
plocha, jiná plocha, parc.č. 793/281, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/284, ostatní plocha, jiná 
plocha, parc.č. 793/330, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 793/383, ostatní plocha, jiná 
plocha, v k. ú. Výškovice u Ostravy a části pozemku p.p.č. 1236/4, 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 
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2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 241/1, 
ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 242/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 243/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc.č. 244/1, ostatní plocha, silnice, parc.č. 252, zastavěná plocha 
a nádvoří, zbořeniště, parc.č. 272/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 740/4, ostatní 
plocha, jiná plocha, parc.č. 740/27, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 446, 
byt. dům, parc.č. 762/1, ostatní plocha, silnice, parc.č. 793/159, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc.č. 793/160, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 793/163, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc.č. 793/261, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 793/262, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 793/272, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 793/278, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 793/281, ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 793/284, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 793/330, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 793/383, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Výškovice u Ostravy a části pozemku 
p.p.č. 1236/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem uložení 
veřejné sítě elektronických komunikací v předpokládané délce 1 109 bm v rámci stavby 
pod názvem “Přeložení nadzemních tras: úsek B: Svornosti – Výškovická 151” 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/0301/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 3191/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a. zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc.č. 793/241, ostatní plocha, zeleň, 
a parc.č. 793/406, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Výškovice u Ostravy, spočívající v povinnosti 
trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NN, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 1191-463/2017, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč 
+ zákonná sazba DPH 



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

Usnesení  

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

Strana 39/70 
  

  
b. uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
IV-Podmokly, 405 02  Děčín, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění 
přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0302/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 3192/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a. zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku p.p.č. 434/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování 
veřejné sítě elektronických komunikací, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1551-46/2020, 
na dobu neurčitou za úplatu ve výši 5 760 Kč + zákonná sazba DPH 

  
b. uzavřít se společností CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00  Praha, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto 
materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0304/20  
Zřízení věcného b řemene na pozemky v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 3193/RMOb-JIH/1822/54 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
p.p.č. 654/34 ostatní plocha, zeleň a p.č.st. 2084/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je stavba bez čp/če, jiná stavba v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, za účelem umístění 
přeložky tepelného zařízení pod názvem stavby „PŘELOŽENÍ TV PRO DPS V BYTOVÉM 
DOMĚ ČUJKOVOVA 29“ v rozsahu dotčeném přeložkou rozvodného tepelného zařízení 
pod povrchem částí dotčených pozemků  pro společnost Veolia Energie ČR, a.s., 
IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za úplatu 100 Kč 
+ zákonná sazba DPH za přeložku tepelného zařízení 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování  přeložky tepelného zařízení 
v částech dotčených pozemků,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

 

  



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

Usnesení  

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

Strana 40/70 
  

2) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby 
-  společností Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 3 předkládaného materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
VSV/RMOb/0010/20 
Pravidla pro vydávání Jižních list ů 
  
Usnesení číslo: 3194/RMOb-JIH/1822/54 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

Pravidla pro vydávání Jižních listů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  

 
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0194/20  
Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-
Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3195/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostory sloužící podnikání ve II. NP objektu č.p. 385, stavba občanského vybavení, 
který je součástí pozemku p.č.st. 340, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrabůvka, adresní místo 
Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, a uzavřít nájemní smlouvy za níže uvedených 
podmínek, a to: 

1. na prostor o celkové stávající výměře 27,01 m² s Doc. PhDr. Eliškou Čabalovou, 
DIČ CZ5556072049, Jubilejní 335/14, Hrabůvka, 700 30  Ostrava, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m²/rok po dobu 
2 měsíců ode dne účinnosti smlouvy a následně ve výši 1 000 Kč/m²/rok za plochu o výměře 
15,61 m², za účelem užívání jako kancelářské prostory, 500 Kč/m²/rok za společné prostory 
(chodba, WC, denní místnost) o výměře 8,69 m² a 100 Kč/m²/rok za podíl na přístupové 
komunikaci (schodiště) o výměře 2,71 m², 

2. na prostor o celkové stávající výměře 23,56 m² se společností GESTIN INVEST, s.r.o., 
IČO 05627877, Lidická 700/19, Veveří, 602 00  Brno, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m²/rok po dobu 2 měsíců ode dne účinnosti 
smlouvy a následně ve výši 1 000 Kč/m²/rok za plochu o výměře 12,16 m², za účelem užívání 
jako kancelářské prostory, 500 Kč/m²/rok za společné prostory (chodba, WC, denní místnost) 
o výměře 8,69 m² a 100 Kč/m²/rok za podíl na přístupové komunikaci (schodiště) o výměře 
2,71 m², 
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a to za podmínky uzavření nájemních smluv do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucím 
nájemcům k uzavření nájemních smluv v rozsahu předložených návrhů, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0195/20  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Rodimcevova 
2055/25, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 3196/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o velikosti 129,5 m2 v budově č.p. 2055, objekt k bydlení, 
který je součástí pozemku p.č.st. 2175 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, adresní místo Rodimcevova 2055/25, Ostrava-
Zábřeh, Evě Hynkové, IČO 71890874, se sídlem Výškovická 2539/108, Ostrava-
Zábřeh  a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m2/rok po dobu 2 měsíců a následně ve výši 
930 Kč/m2/rok za provozní prostory v 1. NP o výměře 89,5 m2 a 600 Kč/m2/rok za skladové 
prostory v 1. PP o výměře 40 m2, za účelem užívání jako prodejna krmiv a chvatelských potřeb, 
provozování kosmetické a střihové úpravy psů, v rozsahu předloženého návrhu, a to do 15 dnů 
od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové 
zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0196/20  
Zásady pro pronájem byt ů ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3197/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 
  

s účinností od 01.09.2020 

1. úpravu znění Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih, vč. Přílohy č. 6 těchto zásad, ve znění předloženého návrhu 

 
2. úpravu vzorového znění smlouvy o nájmu bytu pro byty ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy,  svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih (VZOR NS 01 – standardní smlouva), 
ve znění předloženého návrhu dle důvodové zprávy 

  
2) svěřuje 
  

s účinností od 01.09.2020 v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 7 odst. 9 písm. o) ve spojení s čl. 7 odst. 
9 písm. u) a čl. 7 odst. 17 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších předpisů, odboru bytového a ostatního hospodářství rozhodování o čerpání 
peněžité jistoty složené nájemcem bytu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, ve svěřené 
správě městského obvodu Ostrava-Jih podle ust. § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to na úhradu splatných pohledávek pronajímatele vůči 
nájemci vzniklých v průběhu nájemního vztahu a/nebo při skončení nájmu v souladu 
s uzavřenou nájemní smlouvou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0197/20  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-
Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3198/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o stávající výměře 32,06 m² ve III. NP objektu č.p. 385, 
stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p.č.st. 340, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, Mgr. Janě Jeřábkové, IČO 87608243, 
se sídlem Mládeže 539/5, Hrabůvka, 700 30 Ostrava a uzavřít nájemní smlouvu na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m²/rok 
po dobu 2 měsíců ode dne účinnosti smlouvy a následně ve výši 575 Kč/m²/rok za plochu 
místnosti o výměře 17,62 m², s účelem užívání jako kancelářské prostory, 250 Kč/m²/rok 
za společné prostory (chodba, WC, denní místnost) o výměře 9,64 m² a 100 Kč/m²/rok za podíl 
na přístupové komunikaci (schodiště) o výměře 4,8 m², a to za podmínky uzavření nájemní 
smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0198/20  
Žádosti o odložení splatnosti nájemného z bytu 
  
Usnesení číslo: 3199/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o odložení splatnosti nájemného z bytu vč. záloh na služby spojených s užíváním bytu 
(předepsané nájemné) z důvodu dočasné platební neschopnosti vzniklé v důsledku mimořádných 
opatření v souvislosti s epidemií koronaviru do 31.12.2020 a o obnovení nájmu bytu v souladu 
se sjednanou dobou trvání nájmu ve smlouvě o nájmu bytu (rozhodnutím není dotčeno právo 
pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku 
prodlení nájemce), dle důvodové zprávy 

XXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, Volgogradská X XXXXXXX, Ostrava-
Zábřeh, č. b. XX – za období měsíce 05/2020, celkem ve výši 4.670 Kč 

2. nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX , Horymírova 
XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, ze dne 29.05.2020, o odložení splatnosti nájemného z bytu č. XX
vč. záloh na služby spojených s užíváním bytu (předepsané nájemné) z důvodu dočasné platební 
neschopnosti vzniklé v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru, dle 
důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0199/20  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 
  
Usnesení číslo: 3200/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícím se ve XX. nadzemním podlaží stavby, 
č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo XXXXXXXXXXXXXXX, obec Ostrava 
na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu s XXXXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, B řenkova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0202/20  
Smlouva o rozd ělení rozvodného tepelného za řízení 
  
Usnesení číslo: 3201/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy na rozdělení rozvodného tepelného zařízení se Společenstvím vlastníků 
Klegova 21, se sídlem Klegova 1440/21, Ostrava-Hrabůvka, IČO 08771260, na dobu určitou 
5 let s jednorázovou kompenzací za omezení výkonu vlastnického práva MOb-Jih ve výši 
1 000 Kč bez DPH, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 18.09.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0203/20  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 3202/RMOb-JIH/1822/54 

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) Velflíkova 284/5, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 2 - XXXX XXXXXXX XXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

b) Slezská 402/11, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 6 - XXXXXXX XXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

c) Jubilejní 494/65, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1 – XXXXXXXXX XXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

d) Zlepšovatelů 555/12, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 6 - XXXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e) Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, 1+1, standard, č. b. 6 - XXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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f) Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 15 – XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

g) Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 58 – XXXXXXX XXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

h) Rodimcevova 2055/27, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 1 – XXXXX XXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

i) Volgogradská 2381/149, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 11 – XXXXXXXX 
XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

j) Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 14 - XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

k) Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 46 – XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

2. o pronájmu bytu výběrovým řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření dohody 
o přistoupení k dluhu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu a o uzavření 
dohody o přistoupení k dluhu, dle důvodové zprávy 

Edisonova 354/31, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 4 – XXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením s váznoucím 
dluhem o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy  

3. o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, 
a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

Plzeňská 2619/10, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 31 – XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0205/20  
Žádost o splátkový kalendá ř S. L. 
  
Usnesení číslo: 3203/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít se XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem Hasi čská XXXXX, Ostrava-
XXXXXXXX, dohodu o splátkách dluhu za byt č. XX na ul. Hasičská XXXX, Ostrava-
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XXXXXXXX , v celkové výši 15 098 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 
2 000 Kč, a to po dobu 7 měsíců, poslední 8. splátka je stanovena ve výši 1 098 Kč, dle důvodové 
zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0206/20  
Ukon čení nájmu garážového stání č. 2 v objektu k bydlení na ul. Františka 
Formana 281/34, Ostrava-Dubina, zve řejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 3204/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

výpověď z nájmu garážového stání č. 2 v bytovém domě č.p. 281, který je součástí pozemku 
p.č. 110/91 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 281/34, Ostrava-Dubina, 
podanou nájemcem Ing. XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

  
2) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na pronájem garážového stání č. 2 v bytovém domě č.p. 281, který je součástí 
pozemku p.č. 110/91 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 281/34, Ostrava-
Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účelem užívání garážování motorového 
vozidla a s minimální výší měsíčního nájemného 1 000 Kč vč. DPH 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0207/20  
Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné p ůsobnosti 
  
Usnesení číslo: 3205/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí Protokol o výsledku kontroly výkonu 
samostatné působnosti Magistrátu města Ostravy ze dne 14.07.2020, 
č.j. SMO/349200/20/MJ/Bre, ve věci podnětu občana připojený v Příloze č. 1, dle důvodové 
zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0208/20  
Uzavření dohody o Uznání dluhu a dohody o splátkách 
  
Usnesení číslo: 3206/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o Uznání dluhu a dohody o splátkách s Muradem Ahmedovem Chalamovem, 
IČO 03569853, se sídlem Knüpferova 1456/3, 709 00 Ostrava-Hulváky, který byl na základě 
nájemní smlouvy č. 206/19/OBH ze dne 31.10.2019, nájemcem prostoru sloužícího podnikání 
v objektu k bydlení č.p. 1710, který je součástí pozemku p.č.st. 2070 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
adresní místo Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeném do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, na úhradu pohledávky v celkové výši 
17 908 Kč a to v 17 splátkách, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0209/20  
Uzavření dodatku k nájemní smlouv ě na pronájem prostoru v objektu na ulici 
V Zálomu 1, O.-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 3207/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 165/19/OBH ze dne 15.08.2019 
(ag.č. S/0844/2019/OBH), ve znění dodatku, na prostor v objektu č.p. 2948, který je součástí 
pozemku p.č.st. 4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, 
s nájemcem Billiard Club Ostrava, z.s., IČO 13643720, se sídlem U Sokolovny 786/2A, Ostrava-
Petřkovice, a to z důvodu rozšíření prostoru o výměru 4,46 m2 ve výše specifikovaném objektu, 
v rozsahu dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 01.10.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0210/20  
Souhlas s umíst ěním ozna čení provozovny na oplocení u objektu na ulici 
V Zálomu 2948/1, O.-Záb řehu 
  
Usnesení číslo: 3208/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

udělit souhlas nájemci spolku Cirkus trochu jinak, z. s., IČO 22878670, se sídlem Hlavní 34, 
742 85 Vřesina, s umístěním označení provozovny o velikosti 1 m2 na oplocení areálu v blízkosti 
vstupu nájemce do objektu č.p. 2948, který je součástí pozemku p.č.st. 4591 v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, a to maximálně po dobu trvání 
nájemního vztahu a za splnění technických podmínek uvedených v důvodové zprávě 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0211/20  
Ukon čení pronájmu objektu garáže na ulici Dolní 160/34, O.-Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 3209/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

výpověď nájemní smlouvy č. 2/b/032/370/00 (ag.č. 00/1207/OBH) ze dne 15.11.2000, ve znění 
dodatků, na pronájem garáže v objektu bez č.p., který je součástí pozemku p.č.st. 3920 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, podanou dne 06.08.2020 Terezou Javašovou, která je oprávněná 
provozovat živnost po úmrtí podnikatele Jaromíra Mičulky, IČO 15495892, se sídlem 
Dolní 160/34, Ostrava-Zábřeh, 

  
2) rozhodla 
  

nepronajímat garáž v objektu bez č.p., který je součástí pozemku p.č.st. 3920 v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, z důvodů špatného technického stavu objektu a nedořešených majetkových vztahů 
zesnulého nájemce Jaromíra Mičulky, IČO 15495892, se sídlem Dolní 164/34, Ostrava-Zábřeh, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0212/20  
Poskytnutí slevy ze základního nájemného 
  
Usnesení číslo: 3210/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

žádost XXXXX XXXXXXX, nájemkyně bytu č. XX v bytovém domě č.p. XXX
na ul. V. Jiřikovského XX, který je  součástí pozemku parc. č. XXXXX v k.ú. Dubina u Ostravy, 
o snížení nájemného z důvodu vzrostlého stromu, který se nachází v bezprostřední blízkostí 
domu 

 

  



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

Usnesení  

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

Strana 49/70 
  

2) rozhodla 
  

neposkytnout slevu ze základního nájemného XXXXX XXXX, nájemkyně bytu č. XX v 
bytovém domě č.p. XXX na ul. V. Jiřikovského XX, který je  součástí pozemku parc. č. XXXX
v k.ú. Dubina u Ostravy, z důvodu vzrostlého stromu, který se nachází v bezprostřední blízkostí 
domu, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0213/20  
Pronájem bytu neziskové organizaci - Armáda spásy v  České republice, z.s. 
  
Usnesení číslo: 3211/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. vyčlenit s účinností od 01.09.2020 v rámci realizace sociální služby Prevence bezdomovectví 
- Ostrava poskytované na území městského obvodu Ostrava-Jih neziskovou organizací Armáda 
spásy v České republice, z.s., IČ 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00  Praha 5 -
Stodůlky, zastoupeným ředitelkou sociální služby Prevence bezdomovectví Ostrava, 
Mgr. Marcelou Stryjovou byt č. 2 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející 
se v 1. nadzemním podlaží stavby č.p. 1719, která je součástí pozemku parcelní č. st. 2184 -
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Čujkovova 1719/31, obec Ostrava 

 
2. o pronájmu tohoto bytu uvedené neziskové organizaci na dobu určitou - 12 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti smlouvy o nájmu bytu, za smluvní nájemné ve výši 65 Kč/m2 započtené 
podlahové plochy bytu + nájemné za zařizovací předměty bytu, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0041/20 
Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkovišt ě na p.p.č. 433/33, Hrabůvka - část 
rekonstrukce ul. Mjr. Nováka - Dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 3212/RMOb-JIH/1822/54 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0177/2020/INV na veřejnou zakázku 
“Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č.433/33, Hrabůvka” - část Rekonstrukce 
ulice Mjr. Nováka se zhotovitelem STRABAG a.s., IČO 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, 
Jinonice, 158 00 Praha 5, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 
594 845,79 Kč bez DPH na částku 39 403 702,66 Kč bez DPH (částka včetně DPH 
47 678 480,22 Kč), a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu 
nerealizace některých prací a realizace nových prací nutných k dokončení této zakázky 
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2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. S/0177/2020/INV na veřejnou zakázku “Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště 
na p.p.č.433/33, Hrabůvka” - část Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0154/20 
Změna zadávací dokumentace zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 46.20 „Modernizace školní kuchyn ě a oprava 
vodovodní p řípojky pro MŠ Mitušova 
  
Usnesení číslo: 3213/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

k usnesení č. 3024/RMOb-JIH/1822/52 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k uveřejněné 
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 46.20 „Modernizace školní kuchyně a oprava 
vodovodní přípojky pro MŠ Mitušova 6” dle předložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty 
pro podání nabídek 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0156/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) 
– VZ 44.20 „Oprava oplocení MŠ Rezkova 14” 
  
Usnesení číslo: 3214/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 44.20 
„Oprava oplocení MŠ Rezkova 14“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém 
materiálu 
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2) jmenuje 
  

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

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
5. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 44.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.11.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0157/20 
Vylou čení vybraného dodavatele (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -
VZ 49.20 „Provád ění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO  svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3215/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

k usnesení č. 3112/RMOb-JIH/1822/53 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu o vyloučení vybraného dodavatele 
FAMIK STAVBY s.r.o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava, IČO: 04476361, 
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“ z důvodu jeho 
odstoupení 
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2) rozhodla 
  

zrušit veřejnou zakázku na stavební práce VZ 49.20 „Provádění stavebních prací v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ dle čl. IX. Výzvy k podání 
nabídek z důvodu, že vybraný dodavatel odstoupil ze zadávacího řízení 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek 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“ vyplývající z usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 14.09.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0158/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 58.20 
Rekonstrukce venkovního h řišt ě „Poj ďme všichni sportovat“ 
  
Usnesení číslo: 3216/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce VZ 58.20 Rekonstrukce venkovního hřiště „Pojďme všichni sportovat“ 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. Pavel Hrstka, odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Bc. Renáta Rárová, 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. Pavel Hrstka, odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 58.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 16.10.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0160/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 38.20 „Koordinátor 
BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů“ 
  
Usnesení číslo: 3217/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

k usnesení č. 3013/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 služby VZ 38.20 „Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů“ a o uzavření rámcové příkazní smlouvy na dobu určitou, tj. od účinnosti 
smlouvy do vyčerpání finančního limitu 1 500 000 Kč bez DPH nebo do uplynutí doby 4 let 
od účinnosti smlouvy, s vybraným dodavatelem: 

- Ing. Tomášem Horákem, 742 21 Závišice 325, IČO: 76401090, za nabídkovou cenu 0,321% 
z ceny díla v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo se zhotovitelem jednotlivých staveb 

a jako druhým v pořadí: 

- Ing. Lukášem Slepčanem, Badatelů 1570/7, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 75188961, 
za nabídkovou cenu 0,329% z ceny díla v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo se zhotovitelem 
jednotlivých staveb 
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2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby VZ 38.20 „Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 38.20 
„Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 09.10.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0161/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 41.20 „Technické 
zabezpečení voleb 2020” 
  
Usnesení číslo: 3218/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

k usnesení č. 3012/RMOb-JIH/1822/52 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky na služby VZ 41.20 „Technické zabezpečení voleb 2020” a o uzavření 
nájemní smlouvy s vybraným dodavatelem CS21 Nextnet s.r.o., Žerotínova 1051/19, 702 00 
Ostrava, IČO: 61977306, za nabídkovou cenu 224 000 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru hospodářské správy připravit návrh nájemní smlouvy s vybraným dodavatelem 
na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ 41.20 „Technické zabezpečení voleb 2020” 

  
 Vyřizuje: Ing. Radim Navrátil, T: 14.09.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy, BOZP a PO 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh nájemní smlouvy k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 41.20 
„Technické zabezpečení voleb 2020” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0162/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 52.20 
„Zajišt ění nájmu, servisu, montáže a demontáže váno ční výzdoby v m ěstském obvodu 
Ostrava-Jih v sezón ě 2020-2021“ 
  
Usnesení číslo: 3219/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 52.20 
„Zajištění nájmu, servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-
Jih v sezóně 2020-2021“ 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. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Kateřina Kudrová, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Pavlína Nováčková, členka zastupitelstva obvodu 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Kateřina Kudrová, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby VZ 52.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o nájmu u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 16.10.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0163/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 46.20 „Modernizace školní kuchyn ě a oprava 
vodovodní p řípojky pro MŠ Mitušova 6” 
  
Usnesení číslo: 3220/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

k usnesení č. 3024/RMOb-JIH/1822/52 
  
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 
na stavební práce VZ 46.20 „Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky 
pro MŠ Mitušova 6” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem: 

-  MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 48397555, 
za nabídkovou cenu 10 214 526,82 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 75 kalendářních dnů 
od zahájení díla 

a jako druhým v pořadí: 

- OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 64610225, 
za nabídkovou cenu 10 316 128,71 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 70 kalendářních dnů 
od zahájení díla 
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2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 46.20 „Modernizace školní kuchyně 
a oprava vodovodní přípojky pro MŠ Mitušova 6” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 18.09.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 46.20 „Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky 
pro MŠ Mitušova 6” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 09.10.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0164/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 40.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonst rukce plotu u MŠ P ředškolní 1“
  
Usnesení číslo: 3221/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

k usnesení č. 2924/RMOb-JIH/1822/51 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 40.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce plotu u MŠ Předškolní 1“ 
a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 07214481, za nabídkovou 
cenu 55 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 74 kalendářních dnů a s hodinovou sazbou za výkon 
autorského dozoru 800 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 40.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce plotu u MŠ Předškolní 1“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 18.09.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony u této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 40.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce plotu u MŠ Předškolní 1“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 09.10.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0165/20 
Změna zadávací dokumentace (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 31.20 
„Zajišt ění celoro ční údržby ve řejných travnatých ploch v m ěstském obvod ě Ostrava -
Jih v letech 2021 - 2022” 
  
Usnesení číslo: 3222/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

k usnesení č. 3006/RMOb-JIH/1822/52 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k nadlimitní 
veřejné zakázce na služby VZ 31.20 „Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch 
v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022” 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0042/20 
Dodatek č.3 k SOD S/0115/2020/INV ze dne 19.02.2020 VZ 98.19  “Rekonstrukce objektu 
ul.Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 3223/RMOb-JIH/1822/54 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 3 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 206 159,73 Kč bez DPH na částku 
11 603 585,45 Kč bez DPH. Provedení prací dle dodatku č. 3 bude realizováno  v termínu 
od 07.09.2020 do 20.09.2020. Tím se doba realizace prodlužuje o 14 kalendářních dnů 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č.3 k SOD 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 04.09.2020
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0010/20 
Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu Ostrava- Jih, které 
se bude konat 10.09.2020 
  
Usnesení číslo: 3224/RMOb-JIH/1822/54 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s návrhem programu 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat dne 10.09.2020 od 13:00 hodin dle upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0040/20 
Dodatek č. 1 k SOD - VZ 09.20 - Modernizace školní jídelny a  kuchyn ě - výdej 
při ZŠ Provaznická 
  
Usnesení číslo: 3225/RMOb-JIH/1822/54 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. agendové S/0505/2020/INV ze dne 17.06.2020 
se zhotovitelem BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava -
Michálkovice, IČO 253 92 077 na akci VZ 09.20 Modernizace školní jídelny a kuchyně - výdej 
při ZŠ Provaznická. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet 
na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 60 321,97 Kč bez DPH na částku 2 815 166,19 Kč 
bez DPH. 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke SOD 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0166/20 
Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 56.20 
„Zajišt ění nep řetržité havarijní služby v bytových domech v majetk u SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3226/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

k usnesení č. 3132/RMOb-JIH/1822/53 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu zrušit 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“ 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 56.20 
„Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0167/20 
Změna zadávací dokumentace (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 
VZ 63.19 „Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul . Odborá řská, Ostrava-Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 3227/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

k usnesení č. 3108/RMOb-JIH/1822/53 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce VZ 63.19 „Modernizace jídelny a výdejny jídel 
na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka” dle přiložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty 
pro podání nabídek 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0066/20 
Žádost o schválení p řijetí úv ěru ve výši 150 mil. K č na opravy a modernizaci bytového 
fondu 
  
Usnesení číslo: 3228/RMOb-JIH/1822/54 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 
1) doporučuje 
 
zastupitelstvu městského obvodu 

a) rozhodnout požádat statutární město Ostrava o schválení přijetí úvěru pro městský obvod Ostrava-
Jih na opravy a modernizace bytového fondu městského obvodu Ostrava-Jih ve výši 150 mil. Kč 
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b) schválit základní parametry úvěru na opravy a modernizace bytového fondu městského obvodu 
Ostrava-Jih: 

- účel úvěru: opravy a modernizace bytového fondu městského obvodu Ostrava-Jih 

- objem úvěru: 150 mil. Kč 

- délka úvěru: 15 let od podpisu smluvní dokumentace 

- čerpání  úvěru (v Kč): 

Období I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem za rok 

2021 38 700 000 10 000 000 10 000 000 6 000 000 64 700 000

2022 35 700 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 50 700 000

2023 20 000 000 5 000 000 5 000 000 4 600 000 34 600 000

- předpokládané ukončení čerpání úvěru: do 31.12.2023 

- délka splácení úvěru: 15 let 

- počátek splácení úvěru: březen 2021 

- frekvence splácení jistiny: čtvrtletně 

- frekvence splácení úroků: čtvrtletně 

- forma splácení: oddělené splácení jistiny a úroků 

- forma splácení jistiny (v Kč): 

Období I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí  Celkem za rok 

2021 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000

2022 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000

2023 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000

2024 - 2035 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12 000 000

- typ úrokové sazby: pevná (fixní) 

- možnost předčasného splacení: ano 

- závazková provize (rezervace zdrojů): bez závazkové provize 

- zajištění úvěru: bez zajištění (pouze ratingem města) 

- možnost nedočerpání úvěru: ano 

- možnost mimořádných splátek: ano 
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2) ukládá 
 
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu 
městského obvodu 
  
 Vyřizuje Ing. Otakar Šimík, T: 10.09.2020
 místostarosta 

 
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0073/20 
Aktualizace Metodiky rozpo čtového procesu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
a schválení Harmonogramu prací na návrhu rozpo čtu m ěstského obvodu pro rok 2021  
  
Usnesení číslo: 3229/RMOb-JIH/1822/54 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

a) aktualizaci Metodiky rozpočtového procesu městského obvodu Ostrava-Jih s účinností 
od 01.09.2020 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) Harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2021 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 18.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0074/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 34/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3230/RMOb-JIH/1822/54 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opaření č. 34/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí na pol. 4152, ORG 201808 
o  419 tis. Kč 
 



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

Usnesení  

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

Strana 63/70 
  

- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 168 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6171, pol. 5532, ORG 201808 o 251 tis. Kč 

b) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400332000000 o 210 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5171 o 210 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5168 o 75 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400359000000 o 75 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 4 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 221x, pol. 5171 o 4 000 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 5169 o 40 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 4, § 6320, pol. 5163 o 40 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 515x o 380 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 2212, pol. 515x o 80 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 2219, pol. 5154 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 480 tis. Kč 

g) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 6, § 3412, pol. 2111 o 640 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 640 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5151 o 200 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400145000000 o 200 tis. Kč 

i) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 515x o 2 216 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3392, pol. 51xx o 350 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5171 o 1 400 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5169 o 100 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6122 o 66 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6122 o 150 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400360000000 o 150 tis. Kč  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 04.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0215/20  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ulici B. Četyny 19, O.-B ělský Les  
  
Usnesení číslo: 3231/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 319,19 m2 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, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městského 
obvodu Ostrava-Jih, společnosti Gapop s.r.o., IČO 08142891, se sídlem Fonovická 71, 
Václavovice, 742 83 Klimkovice, a o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m2/rok po dobu 2 měsíců a následně 
ve výši 300 Kč/m2/rok, za účelem užívání jako výrobní, kancelářské a skladovací prostory, 
a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu 
nájemci, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.10.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0223/20  
Dodatek č. 1 ke smlouvám na VZ 72.18 zajišt ění úklidu ve spole čných prostorách 
bytových dom ů 
  
Usnesení číslo: 3232/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám na realizaci podlimitní veřejné zakázky  VZ 72.18 
„Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů” se zhotoviteli: 

1) Karlem Hráčkem, se sídlem Nad Pekárnou 729, 739 23 Nová Ves nad Ondřejnicí, 
IČO: 60810289, smlouva agend. č. S/1246/2018/OBH ze dne 20.12.2018; 

2) PEGASUS Service s.r.o., se sídlem Hlavní 778, 739 34 Šenov, IČO: 02029375, smlouva 
agend. č. S/1247/2018/OBH ze dne 20.12.2018; 

v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

 



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

Usnesení  

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

Strana 65/70 
  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 04.09.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0222/20  
Zaslání výzvy k vyklizení bytu 
  
Usnesení číslo: 3233/RMOb-JIH/1822/54 

OBH 

k usnesení č. 0172/RMOb-JIH/1822/4 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy k vyklizení bytu č. X, nacházejícího se ve X. nadzemním podlaží stavby 
č. p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. XXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Dr. Šavrdy XXXXXX, obec Ostrava, 
XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, bytem Dr. Šavrdy XXXXXX,  Ostrava-XXXXX, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0168/20 
Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 39.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Chodníky na ulicích Na Obecní, Markova a u kruhové ho 
objezdu Horní v m ěstském obvodu Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 3234/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

k usnesení č. 3007/RMOb-JIH/1822/52 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 39.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Chodníky na ulicích Na Obecní, Markova a u kruhového objezdu 
Horní v městském obvodu Ostrava-Jih” dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v důvodové 
zprávě tohoto materiálu 
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2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 39.20 
Zpracování projektové dokumentace „Chodníky na ulicích Na Obecní, Markova a u kruhového 
objezdu Horní v městském obvodu Ostrava-Jih” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0169/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) – 
VZ 48.20 Zpracování projektové dokumentace „Reten ční nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-
JIH“ 
  
Usnesení číslo: 3235/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

k usnesení č. 3017/RMOb-JIH/1822/52 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 48.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Retenční nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“ o vyloučení účastníka zadávacího řízení IGEA s.r.o., 
Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 46580514, dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů 
uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 48.20 Zpracování projektové dokumentace „Retenční nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“ 
a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 
- ENVIprojekt CZECH s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IČO: 03581853, za nabídkovou cenu 
685 000 Kč bez DPH, tj. 828 850 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 74 kalendářních dnů 
od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou za výkon autorského 
dozoru 480 Kč bez DPH, 
a jako druhým v pořadí: 
- SANIproject, s.r.o., Volfova 2131/8, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 29197414, 
za nabídkovou cenu 727 272 Kč bez DPH, tj. 879 999,12 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
74 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou 
za výkon autorského dozoru 700 Kč bez DPH 
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3) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 48.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Retenční nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 11.09.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony u této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 48.20 
Zpracování projektové dokumentace „Retenční nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0054/20  
Souhlas s p řijetím finan čního daru od spolku Ostravská sportovní z.s. 
  
Usnesení číslo: 3236/RMOb-JIH/1822/54 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru ve výši 100 000 Kč od spolku Ostravská sportovní z.s., IČO 69744092, 
se sídlem Bukovanského 1342/11, 710 00 Ostrava, dle předloženého materiálu a jeho příloh 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0171/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 54.20 „Oprava 
elektroinstalace spole čných a sklepních prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-
Bělský Les“ 
  
Usnesení číslo: 3237/RMOb-JIH/1822/54 

OVZ 

k usnesení č. 3107/RMOb-JIH/1822/53 
  
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 54.20 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor 
domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem DORMAT elektrotechnika s.r.o., Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO: 02343371, za nabídkovou cenu 1 779 815 Kč bez DPH, a s lhůtou realizace 
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59 kalendářních dnů od zahájení díla 
  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 54.20 „Oprava elektroinstalace 
společných a sklepních prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 11.09.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 54.20 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, 
Ostrava-Bělský Les“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0204/20  
Dodatek č. 1 - VZ 18.20 - „Oprava st řechy na MŠ Mjr. Nováka” 
  
Usnesení číslo: 3238/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. agendové S/0587/2020/OŠK ze dne 20.07.2020 
se zhotovitelem R3STAV s.r.o, Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 04045394 
na akci VZ 18.20 - Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka, na základě předložených dokladů, 
kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena 
o 377 011,60 Kč bez DPH na částku 2 171 531,74 Kč bez DPH a prodlužuje se termín provedení 
díla o 10 kalendářních dnů, tedy z původních 35 na 45 kalendářních dnů 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 30.09.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 
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(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0203/20  
Dodatek č. 2 - VZ 116.19 - „Hydroizolace MŠ Šponarova” 
  
Usnesení číslo: 3239/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. agendové S/0147/2020/OŠK ze dne 18.02.2020 
se zhotovitelem JAMI - stav, s.r.o., Mitrovická 618/411E, 724 00 Ostrava - Nová Bělá, 
IČO 27855627 na akci VZ 116.19 - Hydroizolace MŠ Šponarova, na základě předložených 
dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena 
o 466 786,47 Kč bez DPH na částku 3 509 050,21 Kč bez DPH a prodlužuje termín provedení 
díla o 12 kalendářních dnů, tedy z původních 120 na 132 kalendářních dnů 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 
ke SoD 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 30.09.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0206/20  
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3240/RMOb-JIH/1822/54 

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 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/0207/20  
Žádost - schválení zm ěn v projektech spolk ů Březinka, z. s. a Vokální ansámbl 
NOTABENE z.s. 
  
Usnesení číslo: 3241/RMOb-JIH/1822/54 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

ZMOb Ostrava-Jih rozhodnout o změně názvu a přesunu akcí spolku Březinka, z. s., 
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Březinova 1383/52, 70030 Ostrava-Zábřeh, IČO 07114079 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

  
2) doporučuje 
  

ZMOb Ostrava-Jih rozhodnout o změně názvu a přesunu akcí spolku Vokální ansámbl 
NOTABENE z.s., Aloise Gavlase 34/6, 70030 Ostrava-Dubina, IČO 06913636 dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 2 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0055/20  
Dodatek č. 1 ke zřizovací listin ě organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 3242/RMOb-JIH/1822/54 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

své usnesení č. 3122/RMOb-JIH/1822/53 ze dne 10. 8. 2020 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu schválit dodatek č. 1 organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 66739331, 
s účinností od 1. 10. 2020, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 


