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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 17.09.2020 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

3245/RMOb-JIH/1822/55 OFR/RMOb/00
76/20 

Oznámení o změně úrokové sazby 

3246/RMOb-JIH/1822/55 OFR/RMOb/00
77/20 

Návrh na zřízení a zrušení oprávnění ke službám 
přímého bankovnictví na účtech Komerční banky, 
a.s. 

3247/RMOb-JIH/1822/55 OFR/RMOb/00
78/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 35/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3248/RMOb-JIH/1822/55 OFR/RMOb/00
79/20 

Aktualizace Zásad pro inventarizaci majetku, 
pohledávek a závazků 

3249/RMOb-JIH/1822/55 OPVO/RMOb/0
011/20 

Návrh na zahraniční pracovní cestu (Polsko) - 
Mgr. Jan Dohnal, Mgr. Dagmar Hrabovská 

3250/RMOb-JIH/1822/55 VSV/RMOb/00
11/20 

Smlouva o propagaci 

3251/RMOb-JIH/1822/55 OHS/RMOb/00
16/20 

Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných 
zakázek Statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn z II. části 
oddílu B těchto Zásad a možnost nakoupit software 
na e-shopu společnosti lizengo GmbH & Co. 

3252/RMOb-JIH/1822/55 OHS/RMOb/00
18/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

3253/RMOb-JIH/1822/55 OHS/RMOb/00
19/20 

Návrh na likvidace neupotřebitelného majetku 

3254/RMOb-JIH/1822/55 OHS/RMOb/00
20/20 

Příloha k Rámcové dohodě o podmínkách 
poskytování mobilních služeb elektronických 
komunikací se společností O2 Czech Republic a.s. 
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, 
IČO: 60193336 

3255/RMOb-JIH/1822/55 ODK/RMOb/00
50/20 

Žádosti o exhumaci a vydání uren ze sociálních 
pohřbů pozůstalým 

3256/RMOb-JIH/1822/55 ODK/RMOb/00
56/20 

Záměr na pronájem části vývěsní skříňky umístěné 
na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, 
ul. U Studia 

3257/RMOb-JIH/1822/55 OSK/RMOb/02
02/20 

Bezúplatný převod hmotného movitého majetku 

3258/RMOb-JIH/1822/55 OSK/RMOb/02
05/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizace 

3259/RMOb-JIH/1822/55 OSK/RMOb/02
10/20 

Předání projektové dokumentace 
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3260/RMOb-JIH/1822/55 OSK/RMOb/02
11/20 

Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace, 
do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

3261/RMOb-JIH/1822/55 OSK/RMOb/02
12/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizace 

3262/RMOb-JIH/1822/55 OSK/RMOb/02
13/20 

Souhlas s přijetím daru 

3263/RMOb-JIH/1822/55 OSK/RMOb/02
14/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace 

3264/RMOb-JIH/1822/55 OSK/RMOb/02
15/20 

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky 
základních škol zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

3265/RMOb-JIH/1822/55 OSK/RMOb/02
17/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace 

3266/RMOb-JIH/1822/55 OSK/RMOb/02
18/20 

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

3267/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/00
86/20 

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

3268/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/02
72/20 

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

3269/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/02
73/20 

Návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce nemovitostí 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu 

3270/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/02
77/20 

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

3271/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/02
80/20 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Souběžná 

3272/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/02
81/20 

Stanovisko k vydržení částí pozemku u rodinných 
domů na ulici Nováčkova v k. ú. Výškovice 
u Ostravy 

3273/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/02
82/20 

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

3274/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/02
98/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemků v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ulice K Jezeru 

3275/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/03
05/20 

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

3276/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/03
06/20 

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

3277/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/03
07/20 

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

3278/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/03
08/20 

Výpůjčka části pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Koncová 
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3279/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/03
10/20 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Dubina 
u Ostravy, lokalita ul. Jaromíra Matuška 

3280/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/03
11/20 

Záměr na změnu smlouvy o nájmu nemovitosti, část 
pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží 

3281/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/03
12/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemků v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ulice Na Rybníčkách 

3282/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/03
13/20 

Výpůjčka části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Mitušova 

3283/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/03
14/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Starobělská 

3284/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/03
17/20 

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

3285/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/03
18/20 

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

3286/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/03
20/20 

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

3287/RMOb-JIH/1822/55 OMJ/RMOb/03
21/20 

Ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti v lokalitě 
ul. Svatoplukova v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

3288/RMOb-JIH/1822/55 OBH/RMOb/02
04/20 

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

3289/RMOb-JIH/1822/55 OBH/RMOb/02
14/20 

Zveřejnění záměru na prodloužení výpovědní doby 
v nájemní smlouvě na nebytový prostor 
na ul. Zlepšovatelů 562/26, Ostrava-Hrabůvka 

3290/RMOb-JIH/1822/55 OBH/RMOb/02
16/20 

Pronájem prostoru na střeše objektu na ulici 
B. Četyny 19, O.-Bělský Les 

3291/RMOb-JIH/1822/55 OBH/RMOb/02
17/20 

VZ 29.20 - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ,,Výměna 
PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu 
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka - 2. etapa” 

3292/RMOb-JIH/1822/55 OBH/RMOb/02
18/20 

Pronájem prostoru v objektu bez č.p. v lokalitě ulice 
Svornosti, O.-Zábřeh 

3293/RMOb-JIH/1822/55 OBH/RMOb/02
20/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní 
nájemné 

3294/RMOb-JIH/1822/55 OBH/RMOb/02
21/20 

Pronájem náhradních bytů 

3295/RMOb-JIH/1822/55 OBH/RMOb/02
24/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ul. Edisonova 792/82, 
Ostrava-Hrabůvka 

3296/RMOb-JIH/1822/55 OBH/RMOb/02
25/20 

Krátkodobá výpůjčka sálu v budově G centra 
na ul. Čujkovova 40a v Ostravě-Zábřehu 

3297/RMOb-JIH/1822/55 OBH/RMOb/02
28/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v objektu 
bez č.p. v lokalitě ulice J. Matuška, Ostrava-Dubina 

3298/RMOb-JIH/1822/55 SOC/RMOb/00
37/20 

Žádost o finanční příspěvek 

3299/RMOb-JIH/1822/55 SOC/RMOb/00
38/20 
 

Žádost o finanční příspěvek 
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3300/RMOb-JIH/1822/55 INV/RMOb/004
3/20 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, 
Ostrava-Zábřeh - dovybavení - dodatek č.2 

3301/RMOb-JIH/1822/55 OVZ/RMOb/01
70/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 42.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava 
oplocení a chodníků MŠ Tylova 37, Ostrava-
Zábřeh“ 

3302/RMOb-JIH/1822/55 OVZ/RMOb/01
72/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 43.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava 
oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh“ 

3303/RMOb-JIH/1822/55 OVZ/RMOb/01
74/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 53.20 „Oprava 
elektroinstalace BD na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6, 
Ostrava-Bělský Les“ 

3304/RMOb-JIH/1822/55 OVZ/RMOb/01
75/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 61.20 „Provádění 
stavebních prací v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

3305/RMOb-JIH/1822/55 OVZ/RMOb/01
77/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na dodávky) - VZ 34.20 „Dodávka 1 kusu nosiče 
výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů“ 

3306/RMOb-JIH/1822/55 INV/RMOb/004
5/20 

Dodatek č. 4 k SOD S/0115/2020/INV ze dne 
19.02.2020 VZ 98.19 “Rekonstrukce objektu 
ul.Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka” 

3307/RMOb-JIH/1822/55 OBH/RMOb/02
31/20 

Zajištění havarijní služby a odstranění havarijního 
stavu v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih 

3308/RMOb-JIH/1822/55 OBH/RMOb/02
35/20 

Projednání žádosti o prominutí nájemného 
za pronájem nebytového prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ul. Mitušova č.p. 1115, 
Ostrava-Hrabůvka 

3309/RMOb-JIH/1822/55 INV/RMOb/004
4/20 

Dodatek č. 4 k SOD - VZ 102.19 - Regenerace 
sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin 

3310/RMOb-JIH/1822/55 OSK/RMOb/02
22/20 

Poskytnutí finančního daru 10 000 Kč 

3311/RMOb-JIH/1822/55 OSK/RMOb/02
23/20 

Poskytnutí finančního daru 10 000 Kč - 
AKADEMIA CZ, s.r.o. 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OSK/RMOb/02
16/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0076/20 
Oznámení o zm ěně úrokové sazby 
  
Usnesení číslo: 3245/RMOb-JIH/1822/55 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

oznámení Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, 
IČO 25083325, o změně úrokové sazby na spořicím účtu č. 4211274755/6800  s účinností 
od 01.09.2020 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0077/20 
Návrh na zřízení a zrušení oprávn ění ke službám p římého bankovnictví na ú čtech 
Komer ční banky, a.s. 
  
Usnesení číslo: 3246/RMOb-JIH/1822/55 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zmocňuje 
  

k nakládání s prostředky na účtu č. 123-2395280287/0100 vedeného u Komerční banky, a.s. 
se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054, v rozsahu a způsobem 
stanoveným Plnou mocí oprávněnou osobu uvedenou v příloze č. 1 tohoto materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o zrušení oprávnění ke službám přímého bankovnictví na účtech zřízených u Komerční banky, 
a.s. pro oprávněnou osobu uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0078/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 35/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3247/RMOb-JIH/1822/55 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření č. 35/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121 o 11 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 11 tis. Kč 

b) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400029000000 o 10 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400063000000 o 6 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400060000000 o 2 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400100000000 o 2 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 173 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400169000000 o 173 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 6121 o 822 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 5171 o 233 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6123 o 555 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 6121, ORG 0400248000000 o 134 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 6121, ORG 0400001000000 o 423 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400207000000 o 33 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 2 200 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 5137 o 187 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121 o 187 tis. Kč 

f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6123 o 50 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5151 o 50 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 2 000 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 35 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5492 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5213 o 15 tis. Kč 

i) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 15 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5213 o 15 tis. Kč 
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j) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 2 000 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 3 000 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400260000000 o 617 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5137 o 730 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5171 o 3 314 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6121, ORG 0400013000000 o 1 573 tis. Kč 

k) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169 o 196 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5331, ORG dle bodu k) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 196 tis. Kč 

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

a) Základní škola a mateřská škola, A.Kučery 20, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-
Jih, Hrabůvka, A.Kučery 1276/20, IČO 70944652, o částku 47 tis. Kč účelově určeného 
na dokrytí mzdových prostředků na správce hřišť s časovou použitelností  od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

b) Základní škola, Provaznická 64, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, 
Provaznická 831/64, IČO 70978310, o částku 74 tis. Kč účelově určeného na dokrytí mzdových 
prostředků na správce hřišť s časovou použitelností  od 01.01.2020 do 31.12.2020 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, odloučené pracoviště 
Mateřská škola P. Lumumby 25, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, 
Kosmonautů 2217/15, IČO 70944687, o částku 6 tis. Kč účelově určeného na dokrytí mzdových 
prostředků na správce hřišť s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

d) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Březinova 1383/52, IČO 70978336, o částku 17 tis. Kč účelově 
určeného na dokrytí mzdových prostředků na správce hřišť s časovou použitelností 
od 01.01.2020 do 31.12.2020 

e) Základní škola a mateřská škola, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2600/6B, IČO 70978328, o částku 22 tis. Kč účelově 
určeného na dokrytí mzdových prostředků na správce hřišť s časovou 
použitelností  od 01.01.2020 do 31.12.2020 

f) Základní škola a mateřská škola, Šeříkova 33, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 
Výškovice, Šeříkova 3682/33, IČO 70631786, o částku 25 tis. Kč účelově určeného na dokrytí 
mzdových prostředků na správce hřišť s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

g) Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-
Jih, Dubina, Františka Formana 251/13, IČO 75029821, o částku 5 tis. Kč účelově určeného 
na dokrytí mzdových prostředků na správce hřišť s časovou použitelností od 01.01.2020 
do 31.12.2020 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 25.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0079/20 
Aktualizace Zásad pro inventarizaci majetku, pohled ávek a závazk ů 
  
Usnesení číslo: 3248/RMOb-JIH/1822/55 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

aktualizaci Zásad pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků s účinností od 01.10.2020 
ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0011/20 
Návrh na zahrani ční pracovní cestu (Polsko) - Mgr. Jan Dohnal, Mgr. Dagmar Hrabovská
  
Usnesení číslo: 3249/RMOb-JIH/1822/55 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. zahraniční pracovní cestu do Polska (Brenna) za účelem účasti na projektu 
Senioři bez hranic II (Projekt v rámci spolupráce s městem Wodzislaw Slaski) ve dnech 
17.09.  a 18.09.2020 
a) místostarostovi Mgr. Janu Dohnalovi 
b) místostarostce Mgr. Dagmar Hrabovské 

2. úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů 
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(zn. předkl.) 

VSV/RMOb/0011/20 
Smlouva o propagaci 
  
Usnesení číslo: 3250/RMOb-JIH/1822/55 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít se společností Ostravské komunikace, a.s. se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava-
Mariánské Hory, 709 00, Ostrava, IČO 25396544, Smlouvu o propagaci, ve znění přílohy č. 1 
předkládaného materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0016/20 
Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání ve řejných zakázek Statutárního m ěsta Ostravy, 
městského obvodu Ostrava- Jih a jím z řízených p říspěvkových organizací, ve zn ění 
pozd ějších zm ěn z II. části oddílu B t ěchto Zásad a možnost nakoupit software 
na e- shopu spole čnosti lizengo GmbH & Co. 
  
Usnesení číslo: 3251/RMOb-JIH/1822/55 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn z II. části oddílu B těchto Zásad a možnost nakoupit software na e-shopu společnosti 
lizengo GmbH & Co. Eiler Str. 51107 Köln, Německo, daňové Identifikační 
číslo: DE300415886 dle důvodové zprávy předloženého materiálu a její přílohy č. 1 

  
 

 (zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0018/20 
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku 
  
Usnesení číslo: 3252/RMOb-JIH/1822/55 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku 
spravovaného pod ORJ 2 v celkové částce 300 482,59 Kč dle důvodové zprávy: 

a) DDHM do 40 000 Kč     233 882,86 Kč 

b) DDHM do   3 000 Kč       66 599,73 Kč 
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(zn. předkl.) 

OHS/RMOb/0019/20 
Návrh na likvidace neupot řebitelného majetku 
  
Usnesení číslo: 3253/RMOb-JIH/1822/55 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku 
spravovaného pod ORJ 9 v celkové výši  2 916 255,09 Kč dle přílohy č. 1 a 3 předloženého 
materiálu: 

028 0000 DDHM      1 179 902,09 Kč 

018 0000 DDNM         127 993,00 Kč 

022 0500 DHM            264 873,00 Kč 

013 0000 DNM         1 318 694,00 Kč 

902 0300 hm. oper.        18 944,10 Kč 

901 0300 nehm. oper.       5 848,90 Kč  

  
 

 (zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0020/20 
Příloha k Rámcové dohod ě o podmínkách poskytování mobilních služeb elektron ických 
komunikací se spole čností O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovko u 266/2, 
140 22 Praha, IČO: 60193336 
  
Usnesení číslo: 3254/RMOb-JIH/1822/55 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o přistoupení k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických 
komunikací se společností O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
140 22 Praha, IČO: 60193336 dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru hospodářské správy zajistit všechny úkony související s Přílohou k rámcové dohodě 

  
 Vyřizuje: Ing. Radim Navrátil, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy, BOZP a PO 
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(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0050/20  
Žádosti o exhumaci a vydání uren ze sociálních poh řbů pozůstalým 
  
Usnesení číslo: 3255/RMOb-JIH/1822/55 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s exhumací a vydáním uren ze sociálních pohřbů pozůstalým dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0056/20  
Záměr na pronájem části výv ěsní sk říňky umíst ěné na ve řejném poh řebišti v Ostrav ě-
Zábřehu, ul. U Studia 
  
Usnesení číslo: 3256/RMOb-JIH/1822/55 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části vývěsní skříňky umístěné na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, 
ul. U Studia, dle předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0202/20  
Bezúplatný p řevod hmotného movitého majetku 
  
Usnesení číslo: 3257/RMOb-JIH/1822/55 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o bezúplatném převodu hmotného movitého majetku statutárnímu městu Ostrava, Městské 
polici, IBC Moravskoslezského kraje se sídlem Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO 00845451 v celkové hodnotě 89 964 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0205/20 
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Základní školy a mate řské školy 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3258/RMOb-JIH/1822/55 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 1398/27, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, dle předložené důvodové zprávy 
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2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, IČO 70978361, a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 
3  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0210/20  
Předání projektové dokumentace 
  
Usnesení číslo: 3259/RMOb-JIH/1822/55 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o předání projektové dokumentace ze Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, 
V. Košaře 6, příspěvkové organizace, se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70631751, v celkové hodnotě 72 600 Kč, statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu 
Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0211/20  
Souhlas se zapojením Mate řské školy Ostrava- Hrabůvka, Adamusova 7, p říspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 3260/RMOb-JIH/1822/55 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace, se sídlem Adamusova 1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 75029871, do projektu v rámci dotačního programu OPVVV MŠMT „Výzva č. 02_20_080 
Šablony III” 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0212/20  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3261/RMOb-JIH/1822/55 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 



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 14/40 
  

organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1, bodu 1. pro Základní školu 
a mateřskou školu MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkovou 
organizaci, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, za účelem 
vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku zboží v předpokládané výši 
610 000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, 
jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petra Kalousková, T: 31.12.2020
 ředitelka školy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0213/20  
Souhlas s p řijetím daru 
  
Usnesení číslo: 3262/RMOb-JIH/1822/55 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím věcného daru v hodnotě 47 086  Kč do vlastnictví statutárnímu městu Ostrava, 
městskému obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0214/20  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole Ostrava- Hrabůvka, 
Provaznická 64, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3263/RMOb-JIH/1822/55 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1, bodu 1. pro Základní školu 
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizaci, se sídlem Provaznická 831/64, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, za účelem vyhlášení výběrového řízení na dodávku 
zboží v předpokládané výši 600 000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 
  

Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci, se sídlem
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, jmenovat členem hodnotící 
komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Libuše Přikrylová, MBA, T: 31.12.2020
 ředitelka školy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0215/20  
Oznámení o vyhlášení volných dn ů pro žáky základních škol z řízených statutárním 
městem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3264/RMOb-JIH/1822/55 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených statutrním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0217/20  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole 
Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3265/RMOb-JIH/1822/55 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1, bodu 1. pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735, za účelem vyhlášení výběrového 
řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku zboží v předpokládané výši 780 tis. Kč včetně DPH, 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci, 
se sídlem se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735, jmenovat 
členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Martin Pail, T: 31.12.2020
 ředitel školy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0218/20  
Zřízení druhé p řípravné t řídy v Základní škole Ostrava-Záb řeh, Chrjukinova 12, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 3266/RMOb-JIH/1822/55 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0086/20 
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Sologubova  
  
Usnesení číslo: 3267/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Přístavba bytového domu Sologubova 7 
na pozemku p.č.st. 1973, k. ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v instalaci 8 ks nových 
zavěšených lodžií umístěných do dvou sloupců po 4 kusech o půdorysných rozměrech 
1,5 m x 3,74 m k bytovému domu č.p. 1803, který stojí na pozemku p.č.st. 1973 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 654/14, 
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, svěřenému městskému obvodu, v rozsahu dle 
snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků 
Sologubova 1803/7, IČO 278 48 299, se sídlem  Sologubova 1803/7, Zábřeh, 700 30 Ostrava  je 
platný do 31.12.2022 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0272/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Rudná 
  
Usnesení číslo: 3268/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k pozemkům p.p.č. 555/138 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 555/141 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 555/144 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 555/147 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p. č. 555/153 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.p.č. 555/154 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/155 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.p. č. 555/184 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 555/185 ostatní 
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 556/103 ostatní plocha, ostatní komunikace všechny v k. ú. 
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Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování 
a provozování plynárenského zařízení v částech dotčených pozemků v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3590-5/2020, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 241 000 Kč + 
zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01 Ústí nad Labem, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 2 
tohoto materiálu         

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0273/20  
Návrh na ukon čení smlouvy o výp ůjčce nemovitostí v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. V Zálomu 
  
Usnesení číslo: 3269/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypovědět Smlouvu o výpůjčce, Smlouvu o právu provést stavbu č. 17/014/392/13/Ulr ze dne 
04.09.2013, uzavřenou se Střediskem volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvkovou organizací, 
se sídlem   Gurťjevova 1823/8, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 750 80 516, na základě které užívá 
část  pozemku p.p.č. 287/29  ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m² za účelem zřízení příjezdu k 
parkovišti, pozemek p.p.č. 287/42 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 494 m² za 
účelem zřízení a užívání parkoviště a část pozemku p.p.č. 287/29 ostatní plocha, zeleň o celkové 
výměře 826 m² za účelem využití pro ekologické a volnočasové aktivity  v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. V Zálomu 

  
2) rozhodla 
  

nevypůjčit část pozemku p.p.č. 287/29 ostatní plocha, zeleň  o výměře 1180 m² v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou spolku Billiard Club Ostrava, z.s., se sídlem U Sokolovny 786/2A, Petřkovice, 
725 29 Ostrava, IČO: 136 43 720 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0277/20  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou,ul. Sologubova 
  
Usnesení číslo: 3270/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 25 m2 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky, XXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , na dobu neurčitou s jednoměsíční 
výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 10 Kč/m2, tj. 250 Kč ročně a uzavřít nájemní 
smlouvu ve znění přílohy č. 3 materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0280/20  
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 
  
Usnesení číslo: 3271/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem  pozemku p.č.st. 811/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 
o výměře 19 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Souběžná, za účelem užívání pozemku jako zahrady, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0281/20  
Stanovisko k vydržení částí pozemku u rodinných dom ů na ulici Nová čkova v k. ú. 
Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 3272/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

nesouhlasné stanovisko k vydržení vlastnického práva k částem pozemku parc.č. 849/1, ostatní 
plocha, jiná plocha, v k. ú. Výškovice u Ostravy o předpokládaných výměrách 33 m2, 32 m2, 
34 m2, 33 m2, 41 m2, 34 m2, 35 m2, 36 m2 a 101 m2 dle důvodové zprávy, které jsou užívány jako 
součást předzahrádek u rodinných domů: 

č.p. 743, který je součástí pozemku parc.č. 849/94, zastavěná plocha a nádvoří, 

č.p. 744, který je součástí pozemku parc.č. 849/95, zastavěná plocha a nádvoří, 

č.p. 745, který je součástí pozemku parc.č. 849/96, zastavěná plocha a nádvoří, 

č.p. 746, který je součástí pozemku parc.č. 849/137, zastavěná plocha a nádvoří, 

č.p. 747, který je součástí pozemku parc.č. 849/101, zastavěná plocha a nádvoří, 

č.p. 748, který je součástí pozemku parc.č. 849/104, zastavěná plocha a nádvoří, 

č.p. 749, který je součástí pozemku parc.č. 849/105, zastavěná plocha a nádvoří, 

č.p. 750, který je součástí pozemku parc.č. 849/106, zastavěná plocha a nádvoří, 

č.p. 752, který je součástí pozemku parc.č. 849/111, zastavěná plocha a nádvoří, 

na ulici Nováčkova v Ostravě-Výškovicích 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0282/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3273/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Dřevěný přístřešek se skladem parc.č. 931/1, 
k.ú.  Zábřeh nad Odrou“ na pozemku p.p.č. 931/1 zahrada, v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ostrava -  Zábřeh je 
platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0298/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech 
pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ulice K Jezeru 
  
Usnesení číslo: 3274/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Novostavba rodinného domu s garáží, zahradním 
skladem, včetně zpevněných ploch, přípojky vody, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, 
elektro přívod, oplocení“, v rámci kterého dojde mimo jiné k umístění vodovodní přípojky 
v předpokládané celkové délce 6,6 bm pod povrchem částí pozemků parc.č. 177 ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc.č. 180/1 trvalý travní porost v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka XXXXXXXXXX , 
bytem XXXXXXXXXXXXX Ostrava-XXXXXXXXX, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 177 
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 180/1 trvalý travní porost v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, za účelem umístění vodovodní přípojky v předpokládané délce 6,6 bm pod povrchem 
částí pozemků, ve prospěch nemovité věci - stavby rodinného domu, který bude realizován 
v rámci stavby „Novostavba rodinného domu s garáží, zahradním skladem, včetně zpevněných 
ploch, přípojky vody, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, elektro přívod, oplocení“ nebo 
pozemku, jehož součástí se tento dům stane, a který bude ve vlastnictví XXXXXXXXXXX, 
bytem XXXXXXXXXXXXXXX Ostrava-XXXXXXXXX , za úplatu 500 Kč + zákonná sazba 
DPH za každý i započatý bm vodovodní přípojky 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vodovodní přípojky, 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 
rodinného domu, který bude realizován v rámci stavby „Novostavba rodinného domu s garáží, 
zahradním skladem, včetně zpevněných ploch, přípojky vody, dešťové kanalizace, splaškové 
kanalizace, elektro přívod, oplocení“ nebo pozemku, jehož součástí se tento dům stane, a to 
s XXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX Ostrava-XXXXX XXXXX , Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto 
materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0305/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ulice Zlepšovatel ů 
  
Usnesení číslo: 3275/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - umístění plynovodní přípojky v předpokládané délce 0,9 bm 
v rámci stavby pod názvem „NTL plynovodní přípojka pro administrativní budovu ELVAC“, 
pod povrchem části pozemku p.p.č. 243/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka společnost 
ELVAC a.s., IČO 258 33 812, se sídlem Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, je platný 
do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene  - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 243/7 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění plynovodní přípojky 
v předpokládané délce 0,9 bm pod povrchem části dotčeného pozemku, ve prospěch nemovité 
věci - pozemku p.č.st. 597 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti č.p. 545, který je ve vlastnictví společnosti ELVAC a.s., IČO 258 33 812, 
se sídlem Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH 
za každý i započatý bm plynovodní přípojky 

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

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem pozemku 
p.č.st. 597 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti č.p. 545, společností ELVAC a.s., IČO 258 33 812, se sídlem Hasičská 930/53, 
Hrabůvka, 700 30 Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti, ve znění přílohy č. 5 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0306/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Šponarova 
  
Usnesení číslo: 3276/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Stavební úpravy  a přístavba bytového domu 
Šponarova 641/8, Hrabůvka, 700 30 Ostrava“,  spočívajícím v instalaci 6 ks nových zavěšených 
lodžií umístěných do dvou sloupců o půdorysných rozměrech 1,50 m x 3,74 m  k bytovému 
domu č.p. 641, který je součástí pozemku p.č.st. 729 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.Hrabůvka, 
umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 225/13 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, 
svěřeném městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
souhlas pro stavebníka Bytové družstvo Šponarova 8, IČO 258 98 523, se sídlem
Šponarova 641/8, Hrabůvka, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0307/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, ul. Ig. Herrmanna 
  
Usnesení číslo: 3277/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemku p.p.č. 451/20 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování 
kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 1534- 28b/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 7 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít s  XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXX, oba bytem XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX Ostrava-XXXXXXXX, Smlouvu o z řízení věcného břemene -
služebnosti ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0308/20  
Výpůjčka části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Konco vá 
  
Usnesení číslo: 3278/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypůjčit část pozemku parc.č. 350/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, za účelem zřízení a užívání vjezdu k rodinnému domu na ul. Koncová, manželům 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu  
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0310/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Jaromíra  Matuška  
  
Usnesení číslo: 3279/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem “Rekonstrukce VO oblast Jaromíra Matuška” 
spočívajícím v rekonstrukci stávajícího zařízení veřejného osvětlení v lokalitě ul. Jaromíra 
Matuška, v předpokládané délce 1600 bm, na částech níže uvedených pozemků v k. ú. Dubina 
u Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou 
č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka statutární město Ostrava, IČO: 00845451, se sídlem 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava je platný do 31.12.2022: 

- parc.č. 75/17 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 75/19 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 75/20 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 75/27 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 75/28 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 96/1 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 96/16 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 101/12 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 101/21 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 101/22 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 101/33 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 105/19 ostatní plocha, ostatní komunikace  

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0311/20  
Záměr na zm ěnu smlouvy o nájmu nemovitosti, část pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Dr ůbeží 
  
Usnesení číslo: 3280/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru změnit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/0371/10/Dzi ze dne 21.04.2010, 
ve znění dodatků č. 1 až 6, uzavřenou  se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu 
Ostrava-Výškovice, IČO: 70968012, se sídlem Drůbeží 3/33, Výškovice, 700 30 Ostrava, 
spočívající ve zúžení předmětu nájmu o část pozemku parc.č. 823 orná půda (ZPF) o výměře 
24 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0312/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech 
pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ulice Na Rybní čkách 
  
Usnesení číslo: 3281/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - umístění stavby plynovodní přípojky v předpokládané délce 
4,5 bm, vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty v předpokládané délce 5,8 bm, splaškové 
kanalizační přípojky v předpokládané délce 2,8 bm a dešťové kanalizační přípojky včetně revizní 
šachty v předpokládané délce 22 bm v rámci stavby pod názvem „Novostavba rodinného domu“, 
pod povrchem částí pozemků parc.č. 180/1 trvalý travní porost a parc.č. 197/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 
tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka XXXXXXXXXXXXX , bytem 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Ostrava XXXXXX, je platný d o 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
parc.č. 180/1 trvalý travní porost a parc.č. 197/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem umístění plynovodní přípojky, vodovodní přípojky 
včetně vodoměrné šachty, splaškové kanalizační přípojky a dešťové kanalizační přípojky včetně 
revizní šachty pod povrchem částí pozemků, ve prospěch nemovité věci - pozemku, jehož 
součástí bude stavba realizovaná pod názvem „Novostavba rodinného domu“ na pozemku 
parc.č. 196/2 zahrada v k. ú. Výškovice u Ostravy, který je ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX , 
bytem XXXXXXXXXXXXX Ostrava XXXXXXXX, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH 
za každý i započatý bm plynovodní, vodovodní, splaškové kanalizační a dešťové kanalizační 
přípojky, 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za vodoměrnou šachtu a 1 000 Kč + zákonná sazba 
DPH za revizní šachtu dešťové kanalizační přípojky 

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

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s XXXXXXXXXXXX , 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ostrava XXXXXX , Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy č. 5 tohoto materiálu  
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0313/20  
Výpůjčka části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mitušova 
  
Usnesení číslo: 3282/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

vypůjčit část pozemku p.p.č. 354/14, ostatní plocha, zeleň, o výměře 56,91 m2 v k. ú. Hrabůvka, 
ulice Mitušova, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, Společenství vlastníků 
Mitušova 1074, 1075, 1076, IČO: 06099262, se sídlem Mitušova 1076/73, Hrabůvka, 
700 30 Ostrava, za účelem umístění a užívání tří bezbariérových ramp pro zajištění přístupu 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace do bytového domu č. p. 1074, 1075 a 1076 
na ulici Mitušova, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu 
o výpůjčce ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0314/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Starob ělská 
  
Usnesení číslo: 3283/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování 
a provozování kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky v rozsahu dle geometrických plánů 
č. 3607-3b/2020, č. 3607-3a/2020 a č. 3600-36/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 
9 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , Smlouvu 
o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu   

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0317/20  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Zámku 
  
Usnesení číslo: 3284/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

2) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 1168 zahrada o výměře 84 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. U Zámku, Biskupství ostravsko-opavskému, IČO 654 689 53, se sídlem Kostelní náměstí 
3172/1, Ostrava-Moravská Ostrava, za účelem užívání zahrady u domu, s výší nájemného 
11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 914 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní 
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0318/20  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Averinova 
  
Usnesení číslo: 3285/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2

v k. ú. Hrabůvka, ul. Averinova, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání 
č. 11 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0320/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 3286/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba bytového domu Horní 734/41, 
Hrabůvka, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v provedení 6 ks zavěšených lodžií umístěných do dvou 
sloupců o výměře 2 x 3,74 m x 1,5 m k bytovému domu č.p. 734, který stojí na pozemku 
p.č.st. 674 umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 270/6 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
Společenství vlastníků Horní 734/41, Ostrava,  IČO 285 64 243, se sídlem Horní 734/41, 
Hrabůvka, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0321/20  
Ukon čení smlouvy o nájmu nemovitosti v lokalit ě ul. Svatoplukova v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3287/RMOb-JIH/1822/55 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/551/11/Ulr ze dne 13.10.2011 ve znění dodatku 
č. 1 uzavřenou za účelem užívání časti pozemku p.p.č. 458/7 zahrada o výměře 52 m2

jako zahrádky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Svatoplukova, dohodou ke dni 30.09.2020 
a uzavřít se XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dohodu o ukončení 
nájmu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0204/20  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři nespln ění podmínek p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 3288/RMOb-JIH/1822/55 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícím se v X. nadzemním podlaží stavby, 
č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. XXXXXXXXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Výškovice u Ostravy, adresní místo Výškovická XXXXXXXX, obec 
Ostrava na dobu určitou s účinností ode dne 01.10.2020 s XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, 
Výškovická XXXXXXXXXXXX, Ostrava-Výškovice, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0214/20  
Zveřejnění záměru na prodloužení výpov ědní doby v nájemní smlouv ě na nebytový 
prostor na ul. Zlepšovatel ů 562/26, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 3289/RMOb-JIH/1822/55 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit  záměr na pronájem místnosti o velikosti 11,29 m² nacházející se v 1. PP bytového 
domu č.p. 562, který je součástí pozemku p.č.st. 609 v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, adresní místo Zlepšovatelů 562/26, 
Ostrava-Hrabůvka, společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00 Praha 9, IČO 04084063, na dobu neurčitou, s dvanáctiměsíční výpovědní dobou, 
s minimální výši nájemného 5 022 Kč/rok, s účelem užívání k provozování zařízení 
umožňujícího umístění a provozování technologie pro zajištění sítí, poskytování služeb 
elektronických komunikací 

  
2) žádá 
  

Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu s dvanáctiměsíční výpovědní dobou 
u pronájmu místnosti o velikosti 11,29 m² nacházející se v 1. PP bytového domu č.p. 562, který 
je součástí pozemku p.č.st. 609 v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, adresní místo Zlepšovatelů 562/26, Ostrava-
Hrabůvka, společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 
IČO 04084063, na dobu neurčitou, s účelem užívání k provozování zařízení umožňujícího 
umístění a provozování technologie pro zajištění sítí, poskytování služeb elektronických 
komunikací 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0216/20  
Pronájem prostoru na st řeše objektu na ulici B. Četyny 19, O.-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 3290/RMOb-JIH/1822/55 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu prostoru k umístění přijímací antény na střechu objektu č.p. 978, který je součástí 
pozemku p.č. 131 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Bohumíra Četyny 978/19, Ostrava-
Bělský Les, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu 
Ostrava-Jih, společnosti PODA a.s., IČO 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Ostrava-
Moravská Ostrava, a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 5 let, za účelem poskytování 
služeb internetového připojení nájemcům prostor sloužících podnikání v předmětném objektu, 
s výší nájemného 300 Kč/měsíc bez DPH, 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/0217/20  
VZ 29.20 - Dodatek č.1 ke smlouv ě o dílo ,,Vým ěna PVC a vnit řních dve ří pavilónu D, 
objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrab ůvka - 2. etapa” 
  
Usnesení číslo: 3291/RMOb-JIH/1822/55 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ag. č. S/0575/2020/OBH ze dne 17.06.2020 
na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu 
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka - 2.etapa” se zhotovitelem BaP STAVBY 
a INTERIÉRY s.r.o., IČO 25392077 se sídlem Besední 259/2, 715 00 Ostrava-Michálkovice, 
kterým se mění cena díla z důvodu realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla 
v rozsahu dle Změnového listu č.1 na cenu nejvýše přípustnou 1 182 339,73 Kč bez DPH 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 09.10.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0218/20  
Pronájem prostoru v objektu bez č.p. v lokalit ě ulice Svornosti, O.-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 3292/RMOb-JIH/1822/55 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu prostoru o výměře 3,40 m2 v objektu bez č.p., který je součástí pozemku p.č.st. 3202 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy 
městského obvodu Ostrava-Jih, společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, 
se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava-Moravská Ostrava, a uzavřít nájemní smlouvu na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem užívání jako sociálního zázemí pro řidiče 
MHD, s výší nájemného 250 Kč/m2/rok, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 01.11.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0220/20  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením za smluvní nájemné 
  
Usnesení číslo: 3293/RMOb-JIH/1822/55 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou s účinností 
ode dne  uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

1. Jubilejní 253/9, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 1 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

2. Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice, 1+2, č. b. 8 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3. Vaňkova 1013/52, Ostrava-Bělský Les, 1+3, č. b. 9 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 13 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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5. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 67 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

6. Volgogradská 2397/96, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 10 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7. Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 34 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8. Kotlářova 3197/10, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. 5 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0221/20  
Pronájem náhradních byt ů 
  
Usnesení číslo: 3294/RMOb-JIH/1822/55 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu náhradních bytů s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu náhradního bytu 
s nájemci bytů nacházejících se ve 2. - 5. nadzemním podlaží stavby č.p. 1718, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 2083 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, 
adresní místo Čujkovova 1718/29, obec Ostrava, při stanovení smluvních podmínek uzavření 
smlouvy o nájmu bytu specifikovaných v Příloze č. 1 a dle důvodové zprávy: 

1. Čujkovova XXXX, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. XX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. Čujkovova XXXXX, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. XX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3. Čujkovova XXXX, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. XX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4. Čujkovova XXXXX, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. XX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5. Čujkovova XXXX, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. XX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0224/20  
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v obje ktu 
na ul. Edisonova 792/82, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 3295/RMOb-JIH/1822/55 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 108 m² v objektu č.p. 792, 
stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p.č.st. 670, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, s minimální výší nájemného 
250 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s určením účelu provozování 
bufetu včetně studené kuchyně, za podmínek zákazu prodeje alkoholických nápojů a přípravy 
hotových teplých pokrmů. Provozovatel je povinen zajistit možnost úhrady zboží formou 
elektronických stravenek (TicketCard by Edenred), provozní doba bufetu včetně terasy je možná 
v rozsahu od 06:00 do 18:00 hodin, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0225/20  
Krátkodobá výp ůjčka sálu v budov ě G centra na ul. Čujkovova 40a v Ostrav ě-Zábřehu  
  
Usnesení číslo: 3296/RMOb-JIH/1822/55 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o krátkodobé výpůjčce sálu v 2. NP stavby občanského vybavení č.p. 3165, která je součástí 
pozemku pč.č.st. 6495 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 3165/40a, Ostrava-
Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu 
Ostrava-Jih, spolku PERSEUS z.s., IČO 22693378, se sídlem Chelčického 531/3, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava a uzavřít smlouvu o krátkodobé výpůjčce na den 24.09.2020 
od 10.00 do 12.30 hod., za účelem promítání filmu a přednášky, v rozsahu vzorové smlouvy 
o výpůjčce, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 24.09.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0228/20  
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v objektu bez č.p. v lokalit ě ulice J. Matuška, 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 3297/RMOb-JIH/1822/55 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

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

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0037/20 
Žádost o finan ční příspěvek 
  
Usnesení číslo: 3298/RMOb-JIH/1822/55 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neposkytnout finanční příspěvek ve výši 13 700 Kč příspěvkové organizaci Centrum sociální 
pomoci Třinec, p.o. , Máchova 1134, 739 61  Třinec, IČO 75055473 na částečné pokrytí 
provozních nákladů spojených  s poskytováním sociální péče 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0038/20 
Žádost o finan ční příspěvek 
  
Usnesení číslo: 3299/RMOb-JIH/1822/55 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

poskytnout finanční příspěvek spolku Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., Kostelní náměstí 
3172/1, 728 02 Ostrava, IČO 48804517, ve výši 7 000 Kč na pokrytí části nákladů spojených 
s benefičním rodinným festivalem a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č.1 

  
2) souhlasí 
  

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

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0043/20 
Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č.st.3202, Ostrava-Záb řeh - dovybavení -
dodatek č.2 
  
Usnesení číslo: 3300/RMOb-JIH/1822/55 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0586/2020/INV ze dne 26. 06. 2020 
na veřejnou zakázku “Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh-
dovybavení” se zhotovitelem Elin servis s.r.o., Hornická 3212/64, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO: 25396633. Dodatkem č. 2 se upravuje konečná cena na tuto zakázku 
o částku 34 004,39 Kč bez DPH na  869 469,63 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu 
na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných 
k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací a prodloužení termínu 
realizace o 9 kalendářních dnů na 69 kalendářních dnů 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 2 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0170/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 42.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava opl ocení a chodník ů 
MŠ Tylova 37, Ostrava-Záb řeh“ 
  
Usnesení číslo: 3301/RMOb-JIH/1822/55 

OVZ 

k usnesení č. 3003/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 42.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh“ o vyloučení účastníka zadávacího 
řízení INGESTA spol. s r.o., Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 25391194, 
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 42.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova 37, 
Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem: 
- ČOS exim, s. r. o., Alešova 366/26, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, 
IČO: 47237287, za nabídkovou cenu 52 000 Kč bez DPH, tj. 62 920 Kč vč. DPH, s lhůtou 



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 33/40 
  

realizace 74 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou 
sazbou za výkon autorského dozoru 400 Kč bez DPH, 
a jako druhým v pořadí: 
- FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711, za nabídkovou cenu 
81 000 Kč bez DPH, tj. 98 010 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 35 kalendářních dnů 
od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou za výkon autorského 
dozoru 300 Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 42.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 30.09.2020
 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 42.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova 37, Ostrava-
Zábřeh“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0172/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 43.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, 
Ostrava-Záb řeh“ 
  
Usnesení číslo: 3302/RMOb-JIH/1822/55 

OVZ 

k usnesení č. 3004/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 43.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh“ o vyloučení účastníka zadávacího řízení:
- INGESTA spol. s r.o., Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 25391194, a 
- Ing. Davida Klimši, Prostřední Bludovice 133, 739 37, Horní Bludovice, IČO: 05279917, 
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 
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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 43.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava-
Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem:
- ČOS exim, s. r. o., Alešova 366/26, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, 
IČO: 47237287, za nabídkovou cenu 42 000 Kč bez DPH, tj. 50 820 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 74 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou 
sazbou za výkon autorského dozoru 400 Kč bez DPH, 
a jako druhým v pořadí: 
- FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711, za nabídkovou cenu 
71 000 Kč bez DPH, tj. 85 910 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 35 kalendářních dnů 
od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou za výkon autorského 
dozoru 300 Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této nadlimitní veřejné zakázky na služby  VZ 43.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 30.09.2020
 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 43.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh“ 

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

 
  

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0174/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 53.20 
„Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava-B ělský Les“ 
  
Usnesení číslo: 3303/RMOb-JIH/1822/55 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 53.20 
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„Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava-Bělský Les“ dle ust. § 27 
v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

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

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

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

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

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 53.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.11.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0175/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
61.20 „Provád ění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO  svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3304/RMOb-JIH/1822/55 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 61.20 
„Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

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

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

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

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

  
3) ukládá 
  oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ 61.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.11.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0177/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 34.20 „Dodávka 1 
kusu nosi če vým ěnných nástaveb v č. 4 ks kontejner ů“ 
  
Usnesení číslo: 3305/RMOb-JIH/1822/55 

OVZ 

k usnesení č. 3109/RMOb-JIH/1822/53 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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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 dodávky VZ 34.20 „Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů“ 
a o uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem: 

- TECHNOCAR s.r.o., Na Sádkách 1935/1, 767 01 Kroměříž, IČO: 26943654, za nabídkovou 
cenu 1 727 000 Kč bez DPH 

a jako druhým v pořadí: 

- AGROTEC a.s., Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče, IČO: 00544957, za nabídkovou cenu 
1 730 000 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh kupní smlouvy s vybraným dodavatelem 
na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 34.20 „Dodávka 1 kusu nosiče 
výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 02.10.2020
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh kupní smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 34.20 
„Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.10.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0045/20 
Dodatek č. 4 k SOD S/0115/2020/INV ze dne 19.02.2020 VZ 98.1 9 “Rekonstrukce objektu 
ul.Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 3306/RMOb-JIH/1822/55 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 4 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 2 470,42 Kč bez DPH na částku 
11 606 055,87 Kč bez DPH 
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2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 4 k SOD 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 18.09.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0231/20  
Zajišt ění havarijní služby a odstran ění havarijního stavu v bytových domech v majetku 
SMO svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3307/RMOb-JIH/1822/55 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy na zajištění havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, se společností Jan Kovář, 
se sídlem Těšínská 1115, 738 01, Frýdek-Místek - Frýdek, IČO 18478425, a to na dobu určitou 
s účinností smlouvy dnem uveřejnění v centrálním registru smluv do 31.12.2021 
nebo do vyčerpání částky 1 500 000 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve, 
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: 25.09.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0235/20  
Projednání žádosti o prominutí nájemného za pronáje m nebytového prostoru 
sloužícího podnikání v objektu na ul. Mitušova č.p. 1115, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 3308/RMOb-JIH/1822/55 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

žádost společnosti Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s., 
IČO 04939565, se sídlem Sokolovská 6062/32, Poruba, 708 00 Ostrava, která je nájemcem 
prostoru v objektu č.p. 1115, který je součástí pozemku p.č.st. 1416 v k.ú. Hrabůvka, adresní 
místo Mitušova 1115/8, Ostrava-Hrabůvka, pronajatého na základě nájemní smluvy 
č. 047/20/OBH  (ag.č. S/0404/2020/OBH), ve znění dodatků, uzavřené dne 14.04.2020 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem užívání provozování sociální rehabilitační 
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služby, léčebné rehabilitační péče, zdravotní a sociální služby, základního a průběžného 
vzdělávaní pěstounů dětí v náhradní péči, poradenské a vzdělávací činnosti, předškolního 
a základního vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

  
2) rozhodla 
  

nevyhovět žádosti o prominutí nájemného za pronájem prostoru v objektu č.p. 1115, který je 
součástí pozemku p.č.st. 1416 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Mitušova 1115/8, Ostrava-
Hrabůvka, nájemci Centru náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s., 
IČO 04939565, se sídlem Sokolovská 6062/32, Poruba, 708 00 Ostrava, dle důvodové zprávy  

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0044/20 
Dodatek č. 4 k SOD - VZ 102.19 - Regenerace sídlišt ě Hrabůvka - 2. etapa, Zele ň Savarin
  
Usnesení číslo: 3309/RMOb-JIH/1822/55 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 4 k SOD č. agendové S/1171/2019/INV ze dne 11.12.2019 
se zhotovitelem STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava, 
IČO 258 64 092 na akci VZ 102.19 Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin. 
Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, 
se snižuje konečná cena o 347 405,35 Kč bez DPH na částku  13 162 119,73 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 4 ke SOD 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.10.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0222/20  
Poskytnutí finan čního daru 10 000 K č 
  
Usnesení číslo: 3310/RMOb-JIH/1822/55 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančního daru 10 000 Kč žadateli XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   a 
uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 

  
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 
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2) souhlasí 
  

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

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0223/20  
Poskytnutí finan čního daru 10 000 K č - AKADEMIA CZ, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 3311/RMOb-JIH/1822/55 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančního daru 10 000 Kč organizaci AKADEMIA CZ, s.r.o., Dokoupilova 107/3, 
724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČO 28648714 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 
AKADEMIA CZ, s.r.o., Dokoupilova 107/3, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČO 28648714, 
za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 


