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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 24.09.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

3313/RMOb-JIH/1822/56 OFR/RMOb/00
80/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 36/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3314/RMOb-JIH/1822/56 OHS/RMOb/00
21/20 

Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných 
zakázek Statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, části II. oddílu 
B těchto zásad a to v souvislosti s tvorbou modulu 
Jistota do software SSB2000 

3315/RMOb-JIH/1822/56 OMJ/RMOb/03
19/20 

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

3316/RMOb-JIH/1822/56 OMJ/RMOb/03
27/20 

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

3317/RMOb-JIH/1822/56 OMJ/RMOb/03
68/19 

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

3318/RMOb-JIH/1822/56 OMJ/RMOb/03
23/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. 29. dubna 

3319/RMOb-JIH/1822/56 OMJ/RMOb/03
28/20 

Záměr na pronájem částí pozemků k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Zimmlerova 

3320/RMOb-JIH/1822/56 OMJ/RMOb/03
26/20 

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

3321/RMOb-JIH/1822/56 SOC/RMOb/00
39/20 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

3322/RMOb-JIH/1822/56 SOC/RMOb/00
36/20 

Aktualizace Zásad vztahů městského obvodu 
Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly 
zřízeny statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti 
v oblasti sociální péče 

3323/RMOb-JIH/1822/56 OSK/RMOb/02
20/20 

Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele 
Kulturního zařízení Ostrava-Jih 

3324/RMOb-JIH/1822/56 OSK/RMOb/02
21/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace 

3325/RMOb-JIH/1822/56 OSK/RMOb/02
24/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvkové organizace 

3326/RMOb-JIH/1822/56 OSK/RMOb/02
25/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové 
organizaci 
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3327/RMOb-JIH/1822/56 

 
OSK/RMOb/02
26/20 

 
Převzetí agendy ředitele školy a stanovení platu 
Mgr. Daliborovi Kračmarovi, zástupci ředitele 
Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, 
příspěvkové organizace 

3328/RMOb-JIH/1822/56 OSK/RMOb/02
27/20 

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky 
Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvkové organizace 

3329/RMOb-JIH/1822/56 OSK/RMOb/02
28/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-
Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkovou organizaci 

3330/RMOb-JIH/1822/56 OSK/RMOb/02
19/20 

Změna „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” 

3331/RMOb-JIH/1822/56 OBH/RMOb/02
27/20 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

3332/RMOb-JIH/1822/56 OBH/RMOb/02
26/20 

Pronájem nebytového prostoru v objektu k bydlení 
na ul. Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh 

3333/RMOb-JIH/1822/56 OBH/RMOb/02
32/20 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 

3334/RMOb-JIH/1822/56 OBH/RMOb/02
33/20 

Úprava vzorového znění smluv o nájmu bytů 
vyčleněných za účelem nízkonákladového bydlení 
a bytů v bytových domech vyčleněných za účelem 
nízkonákladového bydlení 

3335/RMOb-JIH/1822/56 OPR/RMOb/00
27/20 

Žádost o splátkový kalendář - R. V. 

3336/RMOb-JIH/1822/56 OPR/RMOb/00
28/20 

Žádost o splátkový kalendář - V. H. 

3337/RMOb-JIH/1822/56 OVZ/RMOb/01
73/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 63.19 „Modernizace jídelny 
a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava-
Hrabůvka“ 

3338/RMOb-JIH/1822/56 OVZ/RMOb/01
81/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 58.20 Rekonstrukce 
venkovního hřiště „Pojďme všichni sportovat“ 

3339/RMOb-JIH/1822/56 OSK/RMOb/02
30/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-
Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou organizaci 

3340/RMOb-JIH/1822/56 OSK/RMOb/02
31/20 

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

3341/RMOb-JIH/1822/56 OFR/RMOb/00
81/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 37/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3342/RMOb-JIH/1822/56 INV/RMOb/004
6/20 

Investiční záměr č. 15/2020 
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3343/RMOb-JIH/1822/56 

 
OVZ/RMOb/01
59/20 

 
Seznam účastníků k vyloučení a k zařazení do DNS 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby, užší řízení) – 
VZ 37.20 Dynamický nákupní systém „Inženýrsko-
investorská činnost a stavebně technický dozor 
investora při realizaci stavebních a jiných prací” 

3344/RMOb-JIH/1822/56 OVZ/RMOb/01
83/20 

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

3345/RMOb-JIH/1822/56 OVZ/RMOb/01
85/20 

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 32.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava atria 
u ZŠ Horymírova 100“ 

3346/RMOb-JIH/1822/56 OHS/RMOb/00
22/20 

Udělení výjimky k nakoupení a instalaci 
termokamery Workswell MEDICAS 

3347/RMOb-JIH/1822/56 OBH/RMOb/02
38/20 

Ukončení pronájmu nebytového prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ul. Horní č.p. 1492/55 
v Ostravě-Hrabůvce, uzavření dohody o Uznání 
dluhu a dohody o splátkách a zveřejnění záměru 

3348/RMOb-JIH/1822/56 OBH/RMOb/02
40/20 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 

3349/RMOb-JIH/1822/56 OBH/RMOb/02
43/20 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 

3350/RMOb-JIH/1822/56 OBH/RMOb/02
39/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ulici Horní 1492/55, Ostrava-
Hrabůvka 

3351/RMOb-JIH/1822/56 INV/RMOb/002
9/20 

Zateplení a stavební úpravy bytového domu 
Čujkovova 29- dodatek č. 1 

3352/RMOb-JIH/1822/56 OPVO/RMOb/0
013/20 

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Polska – 
Mgr. Dagmar Hrabovská a Mgr. Jan Dohnal 

3353/RMOb-JIH/1822/56 ODK/RMOb/00
58/20 

Výpověď smlouvy o výpůjčce uzavřené za účelem 
umístění automatů na prodej ochranných pomůcek 
a dezinfekčních prostředků 

3354/RMOb-JIH/1822/56 TAJ/RMOb/000
4/20 

Změna organizačního řádu a stanovení počtu 
zaměstnanců 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název 

 OMJ/RMOb/03
24/20 

Pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Edisonova 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0080/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 36/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih  
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3313/RMOb-JIH/1822/56 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. rozpočtové opatření č. 36/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 6121, ORG 0400321000000 o 2 195 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 5169, ORG 0400321000000 o 2 169 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 5137, ORG 0400321000000 o 26 tis. Kč 

b) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 3639, pol. 2322 o 240 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331, ORG 211 o 240 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 51xx o 656 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 5192 o 10 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 6121 o 93 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5137 o 192 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400207000000 o 16 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5168 o 12 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 51xx o 21 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 1 000 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 51xx o 1 429 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 2, § 5213, pol. 51xx o 1 429 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 50xx o 147 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 4, § 5213, pol. 50xx o 147 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 51xx o 460 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5169 o 14 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5169 o 172 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 5213, pol. 51xx o 646 tis. Kč 

g) 
-  sníží běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 5169 o 206 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 17, § 5213, pol. 5139 o 206 tis. Kč 
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h) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 51xx o 735 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121, ORG 0400363000000 o 735 tis. Kč 

i) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 103x33063 
o 483 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5336, ORG 349 o 483 tis. Kč 

j) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 16 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 6004 o 16 tis. Kč 

k) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 932 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje, § 5213, pol. 5903 o 932 tis. Kč 

2. zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro organizaci Technické 
služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Kpt. Vajdy 3202/6, 
IČO 66739331, o částku 240 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: 02.10.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0021/20 
Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn, části II. oddílu B těchto zásad a to v souvislosti s tvorbou modulu 
Jistota do software SSB2000 
  
Usnesení číslo: 3314/RMOb-JIH/1822/56 

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, části II. oddílu B těchto Zásad zadat tvorbu modulu Jistota do softwaru SSB2000, který 
je určen pro správu a údržbu bytového fondu v rámci OBH společnosti STARLIT s.r.o., 
Bendlova 2234, 470 01 Česká Lípa, IČO 18383769, DIČ CZ18383769 dle důvodové zprávy 
a příloh předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0319/20 
Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená 
  
Usnesení číslo: 3315/RMOb-JIH/1822/56 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku parc.č. 155/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Zkrácená, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, za účelem užívání jako zahrady u rodinného domu 
a umístění oplocení, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 
11 Kč/m2 a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 předkládaného materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0327/20 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Hasičská 
  
Usnesení číslo: 3316/RMOb-JIH/1822/56 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru - umístění optického kabelu v předpokládané délce 16,2 bm 
v rámci stavby pod názvem „Propojení objektu s p.č. 626 a objektu s p.č. 597 v katastrálním 
území Hrabůvka optickým kabelem“, pod povrchem části pozemku p.p.č. 258/4 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. 258/4 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění optického kabelu 
pod povrchem části dotčeného pozemku, ve prospěch nemovitých věcí - pozemku p.č.st. 597 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti 
č.p. 545 a pozemku p.č.st. 626 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, jehož součástí 
je stavba občanské vybavenosti č.p. 930, které jsou 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 optického kabelu 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování optického kabelu, 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 se 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

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0368/19 
Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova 
  
Usnesení číslo: 3317/RMOb-JIH/1822/56 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
provedením stavebního záměru pod názvem stavby „Stavební úpravy a přístavba bytového domu 
Smirnovova 1639/3, Zábřeh, 700 30  Ostrava“ spočívajícím v osazení a ukotvení 8 kusů 
předsazených, zavěšených, prefabrikovaných lodžií o výměře 3,74 m x 1,5 m, které budou 
situovány do dvou lodžiových sloupců po čtyřech kusech na stávající fasádu bytového domu 
č.p. 1639, který je součástí pozemku p.č.st. 1930, umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/4, 
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 Bytové 
družstvo Smirnovova 3, IČO: 27822591, se sídlem Smirnovova 1639/3, Zábřeh, 
700 30  Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0323/20 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna 
  
Usnesení číslo: 3318/RMOb-JIH/1822/56 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku parc. č. 740/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0328/20 
Záměr na pronájem částí pozemků k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 
  
Usnesení číslo: 3319/RMOb-JIH/1822/56 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 287/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
6 m2 a p.p.č. 287/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Zimmlerova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Ostrava-Jih za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0326/20 
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3320/RMOb-JIH/1822/56 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

1. pozemek p.č.st. 1164, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
Plavecká 

2. pozemek p.č.st. 1990/22, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Kpt. Vajdy 

3. pozemek p.č.st. 2428, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

4. pozemek p.č.st. 3645, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

5. polovina pozemku p.č.st. 2959/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,5 m2 (celková výměra 
19 m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

6. část pozemku p.č.st. 2972/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,66 m2 (celková výměra 
240 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38594 příslušejícího 
k jednotce 5/231 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0039/20 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 3321/RMOb-JIH/1822/56 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

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

Horymírova 3064/125, 0+1, č. b. 20 

XXXXX XXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0036/20 
Aktualizace Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, 
které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 3322/RMOb-JIH/1822/56 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
aktualizaci Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které 
byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho 
působnosti v oblasti sociální péče, s účinností od 01.10.2020, dle přílohy tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0220/20 
Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele Kulturního zařízení Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3323/RMOb-JIH/1822/56 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vyhlašuje 

  
výběrové řízení na místo ředitele Kulturního zařízení Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0221/20 
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3324/RMOb-JIH/1822/56 

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-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
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Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, za účelem vyhlášení výběrového 
řízení na dodávku zboží v předpokládané výši 377 000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

  
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkovou organizaci, 
se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, jmenovat členem 
hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., T: 31.12.2020
 ředitel školy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0224/20 
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole Ostrava-Výškovice, 
Srbská 2, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3325/RMOb-JIH/1822/56 

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-Výškovice, Srbská 2, příspěvkovou organizaci, se sídlem Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-
Výškovice, IČO 70631778, za účelem vyhlášení výběrového řízení na dodávku zboží 
v předpokládané výši 550 tis. Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

  
Základní škole Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkovou organizaci, se sídlem Srbská 450/2, 
700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778, jmenovat členem hodnotící komise pracovnici 
oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Robert Kecskés, T: 31.12.2020
 ředitel školy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0225/20 
Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 3326/RMOb-JIH/1822/56 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci, se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO 70944687, pro školní rok 2020/2021, dle předloženého návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0226/20 
Převzetí agendy ředitele školy a stanovení platu Mgr. Daliborovi Kračmarovi, zástupci 
ředitele Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3327/RMOb-JIH/1822/56 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) určuje 

  
Mgr. Dalibora Kračmara k převzetí agendy ředitele školy a k řízení Základní školy Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace s účinností od 01.10.2020 do doby jmenování 
nového ředitele, dle důvodové zprávy 

  
2) stanoví 

  
v souladu se zákonem č. 262/2006 |Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se “Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, 
pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-
Jih”, plat zástupci ředitele Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové 
organizace s účinností od 01.10.2020 do doby jmenování nového ředitele, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0227/20 
Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy Ostrava-Výškovice, 
Srbská 2, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3328/RMOb-JIH/1822/56 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvkové organizace 
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(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0228/20 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, 
příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 3329/RMOb-JIH/1822/56 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru ve výši 27 390 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-Zábřeh, 
Jugoslávská 23, příspěvkové organizace se sídlem Jugoslávská 2906/23, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70978344, 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/0219/20 
Změna „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” 
  
Usnesení číslo: 3330/RMOb-JIH/1822/56 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu „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”, s účinností od 01.10.2020, dle přílohy tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0227/20 
Zaslání výzvy k vyklizení bytu 
  
Usnesení číslo: 3331/RMOb-JIH/1822/56 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zaslání výzvy k vyklizení bytu č. XX, nacházejícího se ve X. nadzemním podlaží stavby
č. p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova XXXXX, obec Ostrava, 
XXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, bytem Čujkovova XXX, Ostrava-XXXXXX, dle důvodové 
zprávy 

  
 
 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

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

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

Strana 14/28 
  

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0226/20 
Pronájem nebytového prostoru v objektu k bydlení na ul. Mňukova 3022/24, 
Ostrava- Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 3332/RMOb-JIH/1822/56 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. pronajmout prostor o výměře 26,12 m², v objektu č.p. 3022, objekt k bydlení, který je součástí 
pozemku p.č.st. 4760 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Mňukova 3022/24, Ostrava-
Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu 
Ostrava-Jih, Jaroslavu Šupolikovi, IČO 11197129, se sídlem Komenského 623/3, Ostrava-
Poruba, a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
se stanovením nájemného ve výši 500 Kč/m²/rok, za účelem užívání jako sklad, v rozsahu 
předloženého návrhu, a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření 
nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy 
2. v případě neuzavření nájemní smlouvy ve stanovené lhůtě, pronajmout předmětný prostor 
a uzavřít nájemní smlouvu v rozsahu předloženého návrhu s dalšími žadateli v pořadí 
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/0232/20 
Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 3333/RMOb-JIH/1822/56 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zaslání výzvy k odstranění závadného chování nájemci bytu č. X nacházejícího 
se ve X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXX -
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Svornosti XXXXX, obec Ostrava podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem 
Svornosti XXXXXX, Ostrava-XXXXXX, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0233/20 
Úprava vzorového znění smluv o nájmu bytů vyčleněných za účelem nízkonákladového 
bydlení a bytů v bytových domech vyčleněných za účelem nízkonákladového bydlení 
  
Usnesení číslo: 3334/RMOb-JIH/1822/56 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
úpravu vzorového znění smluv o nájmu bytů pro byty ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih 

1. VZOR NS 02 – smlouva o nájmu bytu (nízkonákladové bydlení pro seniory) ve znění 
předloženého návrhu Přílohy č. 1 
2. VZOR NS 03 – smlouva o nájmu bytu (nízkonákladové bydlení pro mladé rodiny) ve znění 
předloženého návrhu Přílohy č. 2 

dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0027/20 
Žádost o splátkový kalendář - R. V. 
  
Usnesení číslo: 3335/RMOb-JIH/1822/56 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít s XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXX  pro zaplacení dlužné částky ve výši 19 966 Kč 
vzniklé z titulu neuhrazené refakturace oprav bytu č. XX v domě č.p. XXX č.or. X na ulici Vlasty 
Vlasákové, Ostrava-Bělský Les soudní smír v tomto znění: 

dlužník je povinnen zaplatit částku ve výši 19 966 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 
9,75% ročně z částky 23 966 Kč od 01.06.2019 do 24.07.2020, se zákonným úrokem z prodlení 
ve výši 9,75% ročně z částky 21 966 Kč od 25.07.2020 do 12.08.2020 a se zákonným úrokem 
z prodlení ve výši 9,75% ročně z částky 19 966 Kč od 13.08.2020 do zaplacení a náhradě nákladů 
řízení ve výši 1 559 Kč, to vše v pravidelných splátkách po 2 000 Kč měsíčně, splatných vždy 
k poslednímu dni měsíci, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém toto rozhodnutí 
nabyde právní moci, až do úplného zaplacení, pod ztrátou výhody splátek. 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. 

Příslušenství bude vyčísleno po úhradě jistiny a bude také hrazeno v rámci splátkového
kalendáře, 

dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0028/20 
Žádost o splátkový kalendář - V. H. 
  
Usnesení číslo: 3336/RMOb-JIH/1822/56 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu uzavřít s XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXX, 
pro zaplacení dlužné částky ve výši 25 473,50 Kč s příslušenstvím vzniklé z titulu dlužné 
refakturace oprav bytu č. XX v domě č.p. XXX č.or. XX na ulici Fr. Formana, 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 2 000 Kč vždy k poslednímu 
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 13 měsíců, a to tak, že 12 měsíců 
bude splátka činit 2 000 Kč měsíčně, 13. měsíc bude poslední splátka ve výši 1 473,50 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. 

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.) 
OVZ/RMOb/0173/20 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 63.19 
„Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 3337/RMOb-JIH/1822/56 

OVZ 

k usnesení č. 3108/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 63.19 „Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, 
Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem BaP STAVBY 
a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava, IČO: 25392077, 
za nabídkovou cenu 4 787 676,10 Kč bez DPH, a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů 
od zahájení díla 
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2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 63.19 „Modernizace jídelny a výdejny 
jídel na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka“ 

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 02.10.2020
 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 63.19 „Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0181/20 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 58.20 
Rekonstrukce venkovního hřiště „Pojďme všichni sportovat“ 
  
Usnesení číslo: 3338/RMOb-JIH/1822/56 

OVZ 

k usnesení č. 3216/RMOb-JIH/1822/54 
  
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 vyloučení účastníka zadávacího řízení u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 58.20 Rekonstrukce venkovního hřiště „Pojďme všichni 
sportovat“ MERAT s.r.o., Zahradní 1069, 687 51 Nivnice, IČO: 04817711, z důvodu uvedeného 
v důvodové zprávě tohoto materiálu 

  
2) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 58.20 Rekonstrukce venkovního hřiště „Pojďme všichni 
sportovat“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, 
IČO: 27967638, za nabídkovou cenu 2 382 039,37 Kč bez DPH, a s lhůtou realizace 
60 kalendářních dnů od zahájení díla 

a jako druhým v pořadí: 
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- STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 25864092, 
za nabídkovou cenu 2 313 856,80 Kč bez DPH, a s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů 
od zahájení díla 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 58.20 Rekonstrukce venkovního hřiště 
„Pojďme všichni sportovat“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 02.10.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
4) 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 58.20 Rekonstrukce venkovního hřiště „Pojďme všichni sportovat“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0230/20 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, 
příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 3339/RMOb-JIH/1822/56 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru ve výši 250 734 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-Zábřeh, 
Chrjukinova 12, příspěvkové organizace se sídlem Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO 70978387, 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/0231/20 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 3340/RMOb-JIH/1822/56 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru ve výši 29 120 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.) 
OFR/RMOb/0081/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 37/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3341/RMOb-JIH/1822/56 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření č. 37/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400293000000 o 64 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400295000000 o 186 tis. Kč 
- zvýší kapitálove výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400364000000 o 250 tis. Kč 

b) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 6402, pol. 2229, UZ 103x33063, ORG 381 o 8 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5364, UZ 103x33063 o 8 tis. Kč 

c) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 104x13013 
o 498 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 104x13013, ORG dle bodu c) důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5175 o 30 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5169 o 30 tis. Kč 
  

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 02.10.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0046/20 
Investiční záměr č. 15/2020 
  
Usnesení číslo: 3342/RMOb-JIH/1822/56 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
IZ č. 15/2020 - Stavební úpravy stávajících prostor na bezbariérové WC (ZŠ A. Kučery 1276/20, 
ZŠ Srbská 450/2, ZŠ MUDr. E. Lukášové, Klegova 1169/29, ZŠ Šeříková 682/33) 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 27.11.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0159/20 
Seznam účastníků k vyloučení a k zařazení do DNS (nadlimitní veřejná zakázka 
na služby, užší řízení) – VZ 37.20 Dynamický nákupní systém „Inženýrsko-investorská 
činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 3343/RMOb-JIH/1822/56 

OVZ 

k usnesení č. 3106/RMOb-JIH/1822/53 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení žádostí o účast a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 37.20 Dynamický nákupní systém 
„Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních 
a jiných prací” o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, a to: 
- Ing. Milana Sedláčka, Ukrajinská 1451/11, 708 00, Ostrava – Poruba, IČO: 04786084 (žádost 
o účast č. 1), 
- Pavla Žurka, Janovská 1409/5a, 725 25, Ostrava - Polanka nad Odrou, IČO: 66719569 (žádost 
o účast č. 2), 
- ARMIPADO spol. s.r.o., Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 07026609 (žádost o účast 
č. 3), 
- JACKO, p&v s.r.o., Jasmínová 427/8, Jaktař, 746 01 Opava, IČO: 27800440 (žádost o účast 
č. 4), 
- CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČO: 48392928 (žádost o účast č. 5), 
- ČECH - ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25394983 
(žádost o účast č. 9), 
- Martina Kurze, Jabloňová 80/12, 734 01, Karviná – Ráj, IČO: 06331904 (žádost o účast č. 10) 
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a 
- Arnet On Line, s.r.o., Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26825767 
(žádost o účast č. 12), 
dle § 48 odst. 2 písm. a) v návaznosti na ust. § 139 odst. 6 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 hodnotící komise o posouzení žádostí o účast a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o zařazení níže uvedených účastníků zadávacího řízení do dynamického 
nákupního systému k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 37.20 Dynamický nákupní 
systém „Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci 
stavebních a jiných prací”, a to: 
- Aleše Juřiny, Marvanova 642/5, 725 25, Ostrava - Polanka nad Odrou, IČO: 12476480, (žádost 
o účast č. 6), 
- INKOS-OSTRAVA, a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, 
PSČ 70152, IČO: 48394637 (žádost o účast č. 7), 
- JS Property, a.s., Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742 (žádost o účast 
č. 8), 
- Road control system a.s., Sládkova 1920/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 27796558 (žádost o účast č. 11), 
dle § 139 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů  

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 37. 20 vyplývající z usnesení a související se zavedením dynamického nákupního 
systému dle § 139 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0183/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 44.20 „Oprava oplocení MŠ Rezkova 14” 
  
Usnesení číslo: 3344/RMOb-JIH/1822/56 

OVZ 

k usnesení č. 3214/RMOb-JIH/1822/54 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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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 44.20 „Oprava oplocení MŠ Rezkova 14” a o uzavření smlouvy o dílo 
u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 

-  Martinem Pudilem, Fričova 1986, 263 01, Dobříš, IČO: 75582287, za nabídkovou cenu 
576 944,06 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla 

a jako druhým v pořadí: 

- PAPAYA stavební s.r.o., Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 08502714, 
za nabídkovou cenu 800 000 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 45 kalendářních dnů od zahájení 
díla 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 44.20 „Oprava oplocení MŠ Rezkova 14”

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 12.10.2020
 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 44.20 „Oprava oplocení MŠ Rezkova 14” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 04.11.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0185/20 
Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 32.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ 
  
Usnesení číslo: 3345/RMOb-JIH/1822/56 

OVZ 

k usnesení č. 3005/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 32.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ o vyloučení účastníka zadávacího řízení Ing. Lukáše 
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Slepčana, Badatelů 1570/7, 708 00, Ostrava - Poruba, IČO: 75188961, ze zadávacího řízení 
dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

  
2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu o zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení u této 
nadlimitní veřejné zakázky na služby  VZ 32.20 Zpracování projektové dokumentace „Úprava 
atria u ZŠ Horymírova 100“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0022/20 
Udělení výjimky k nakoupení a instalaci termokamery Workswell MEDICAS 
  
Usnesení číslo: 3346/RMOb-JIH/1822/56 

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 

  
2) rozhodla 

  
nakoupit termokameru Workswell MEDICAS u společnosti Workswell s.r.o., 161 00 Praha 6, 
Liboc, Libocká 653/51b, IČO: 29048575; provozovna: U Albrechtova vrchu 1182/12, 
155 00 Praha 13-Stodůlky 

dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0238/20 
Ukončení pronájmu nebytového prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Horní č.p. 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce, uzavření dohody o Uznání dluhu a dohody 
o splátkách a zveřejnění záměru 
  

OBH 
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Usnesení číslo: 3347/RMOb-JIH/1822/56 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
žádost společnosti Pizza King s.r.o., IČO 07240279, se sídlem č.p. 218, 735 32 Rychvald, která 
je nájemcem prostoru v I. NP objektu č.p. 1492, který je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 
v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, pronajatého na základě 
nájemní smlouvy č. 150/19/OBH  (ag.č. S/0754/2019/OBH), ve znění dodatku, uzavřené 
dne 23.07.2019 

2) rozhodla 

  
o ukončení nájmu prostoru v I. NP objektu č.p. 1492, který je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 
v k.ú. Hrabůvka, s nájemcem společností Pizza King s.r.o., IČO 07240279, se sídlem č.p. 218, 
735 32 Rychvald, dohodou ke dni 30.09.2020, a to za podmínky uzavření dohody o Uznání dluhu 
a dohody o splátkách na úhradu pohledávky v celkové výši 198 731 Kč v 17. splátkách, v rozsahu 
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

3) ukládá 

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

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

 
4) bere na vědomí 

  
výpověď podanou nájemcem prostoru v I. NP objektu č.p. 1492, který je součástí pozemku 
p.č.st.1800/9 v k.ú. Hrabůvka, společností Pizza King s.r.o., IČO 07240279, se sídlem č.p. 218, 
735 32 Rychvald, a to pouze v případě neuzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy a dohody 
o Uznání dluhu a dohody o splátkách 

5) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru sloužícího podnikání v I. NP objektu na ulici 
Horní č.p. 1492, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu 
Ostrava-Jih, který se nachází na pozemku p.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, o celkové výměře 
99,83 m², s minimální výší nájemného 3 000 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, bez určení účelu užívání, za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány 
hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebude provozována herna 
ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 
a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 
předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými 
a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem a zastavárenská činnost (poskytování 
úvěrů oproti zástavě a případný následný prodej zastavené věci), dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0240/20 
Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 3348/RMOb-JIH/1822/56 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zaslání výzvy k odstranění závadného chování nájemci bytu č. X nacházejícího 
se v X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXX -
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Čujkovova XXXXX, obec Ostrava podle ust. § 2291 odst. 2,3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, XXXXXXXX  XXXX, nar. XXXXX, bytem Čujkovova 
XXXX, Ostrava-XXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0243/20 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 3349/RMOb-JIH/1822/56 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
přípis právního zástupce XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX, 
Ostrava-Zábřeh, ze dne 09.07.2020, Mgr. Petra Vaňka, advokáta, se sídlem AK Ostrava 1, 
Sokolská třída 21, PSČ 702 00, evidenční číslo ČAK 11611, na základě Plné moci ze dne 
17.08.2020 připojený v Příloze č. 1 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. X nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží 
budovy s č.p. XXX která je součástí pozemku parcelní číslo st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo XXXXXXXXXXX, obec Ostrava 
s nájemcem bytu XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXX, XXXXXXXXXX, Ostrava-
Zábřeh ve znění předloženého návrhu Přílohy č. 2 za podmínky předchozí úhrady 

1. částky představující rozdíl mezi uhrazeným nájemným a nájemným zvýšeným 
specifikovaným v návrhu dodatku za období od 11.02.2020 do 30.09.2020, 

2. nákladů na vypracování znaleckého posudku ve výši 1800 Kč, 

3. nákladů na zaplacený soudní poplatek za podanou žalobu na určení výše nájemného, 

a to nejpozději ve lhůtě do 20.10.2020, dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0239/20 
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici 
Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3350/RMOb-JIH/1822/56 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru sloužícího podnikání v II. NP objektu na ulici 
Horní č.p. 1492, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu 
Ostrava-Jih, který se nachází na pozemku p.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, o celkové výměře 
149,09 m², s minimální výší nájemného 100 Kč/m²/rok po dobu 6 měsíců od uzavření smlouvy 
a následně 2 000 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, bez určení účelu 
užívání, za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy 
dle ust. § 27 a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu 
ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou 
provozovány činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami 
a činnosti s erotickým podtextem a zastavárenská činnost (poskytování úvěrů oproti zástavě 
a případný následný prodej zastavené věci), dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0029/20 
Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29- dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 3351/RMOb-JIH/1822/56 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0480/2020/INV ze dne 10.06.2020 
na veřejnou zakázku “Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29” 
se zhotovitelem MORYS s. r. o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771. 
Dodatkem č. 1 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku 531 494,10 Kč bez DPH 
na  43 087 117,49 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu 
realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky, 
a prodloužení termínu realizace o 14 kalendářních dnů na 284 kalendářních dnů 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 23.10.2020
 vedoucí odboru investičního 
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 (zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0013/20 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Polska – Mgr. Dagmar Hrabovská 
a Mgr. Jan Dohnal 
  
Usnesení číslo: 3352/RMOb-JIH/1822/56 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávy ze zahraniční pracovní cesty místostarostky Mgr. Dagmar Hrabovské a místostarosty 
Mgr. Jana Dohnala do Polska (Brenna), která se uskutečnila ve dnech 17.-18.09.2020 dle příloh 
č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0058/20 
Výpověď smlouvy o výpůjčce uzavřené za účelem umístění automatů na prodej 
ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků 
  
Usnesení číslo: 3353/RMOb-JIH/1822/56 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o vypovězení smlouvy o výpůjčce agendové č. S/0383/2020/ODK uzavřené se společností 
BATIST Medical a.s., IČ 28813936, Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec za účelem 
umístění a dočasného užívání automatů na prodej ochranných pomůcek a dezinfekčních 
prostředků, dle předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0004/20 
Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců 
  
Usnesení číslo: 3354/RMOb-JIH/1822/56 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
usnesení č. 3131/RMOb-JIH/1822/53 ze dne 10.08.2020 v části 9, dnem 01.10.2020 

  
2) schvaluje 

  
zrušení jednoho funkčního místa v rámci odboru právního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 19, a to s účinností 01.10.2020 
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3) schvaluje 

  
zřízení jednoho funkčního místa v rámci odboru správních činností Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 31, a to s účinností od 01.10.2020

  
4) stanoví 

  
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih na 303 s účinností od 01.10.2020 

  
5) schvaluje 

  
změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih spočívající ve změně jeho 
Přílohy č. 2 dle předloženého návrhu s účinností od 01.10.2020 

  
6) ukládá 

  
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
a provést všechna související personální opatření 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 01.10.2020
 tajemník 

 

 


