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Usnesení 
58. schůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 15.10.2020 

  

čís. 3423/RMOb-JIH/1822/58 
- 

3453/RMOb-JIH/1822/58 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

v z. Mgr. Dagmar Hrabovská 

místostarostka 

  
  
  
 

______________________________ 
Ing. Otakar Šimík 
místostarostka 
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 Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 15.10.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

3423/RMOb-JIH/1822/58 OFR/RMOb/00
84/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 39/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3424/RMOb-JIH/1822/58 OFR/RMOb/00
83/20 

Návrh na zřízení hlavní inventarizační komise 
k provedení inventarizace majetku, pohledávek 
a závazků městského obvodu Ostrava-Jih za rok 
2020 

3425/RMOb-JIH/1822/58 SOC/RMOb/00
41/20 

Návrh odměny ředitelce Centra sociálních služeb 
Jih, příspěvkové organizace zřízenou statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

3426/RMOb-JIH/1822/58 OBH/RMOb/02
55/20 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

3427/RMOb-JIH/1822/58 OBH/RMOb/02
57/20 

Výzva nájemcům bytů k odstranění závadného 
chování 

3428/RMOb-JIH/1822/58 OBH/RMOb/02
58/20 

Žádost o splátkový kalendář J. J. 

3429/RMOb-JIH/1822/58 OBH/RMOb/02
63/20 

Zveřejnění záměru na rozšíření účelu užívání 
prostoru v objektu na ul. Fr. Formana 13, Ostrava-
Dubina 

3430/RMOb-JIH/1822/58 OSK/RMOb/02
44/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole Ostrava-Dubina,F. Formana 45, 
příspěvkové organizace 

3431/RMOb-JIH/1822/58 OSK/RMOb/02
45/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace 

3432/RMOb-JIH/1822/58 OSK/RMOb/02
46/20 

Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 
2021 

3433/RMOb-JIH/1822/58 OSK/RMOb/02
48/20 

Přerušení činnosti školních družin při základních 
školách 

3434/RMOb-JIH/1822/58 OMJ/RMOb/03
40/20 

Stanovisko k pronájmu části pozemku 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka 

3435/RMOb-JIH/1822/58 OMJ/RMOb/03
53/20 

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

3436/RMOb-JIH/1822/58 OMJ/RMOb/03
55/20 

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

3437/RMOb-JIH/1822/58 OMJ/RMOb/03
54/20 

Zrušení usnesení, souhlas se stavebním záměrem 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 

3438/RMOb-JIH/1822/58 OMJ/RMOb/03
56/20 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích 
objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 

3439/RMOb-JIH/1822/58 OMJ/RMOb/03
57/20 

Pronájem pozemku pod stávající garáží 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

3440/RMOb-JIH/1822/58 OMJ/RMOb/03
58/20 

Ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti a záměr 
na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Krokova 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
 



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 3/21 
  

3441/RMOb-JIH/1822/58 INV/RMOb/004
8/20 

Uzavření smlouvy na odběr vody pro akci Zeleň 
za Lunou 

3442/RMOb-JIH/1822/58 OVZ/RMOb/01
87/20 

Námitky a rozhodnutí o nich (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 31.20 „Zajištění celoroční 
údržby veřejných travnatých ploch v městském 
obvodě Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022” 

3443/RMOb-JIH/1822/58 OVZ/RMOb/01
91/20 

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

3444/RMOb-JIH/1822/58 OVZ/RMOb/01
89/20 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 61.20 „Provádění 
stavebních prací v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

3445/RMOb-JIH/1822/58 OVZ/RMOb/01
82/20 

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 31.20 „Zajištění celoroční 
údržby veřejných travnatých ploch v městském 
obvodě Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022” - Lokalita 
č. 3 - Hrabůvka 

3446/RMOb-JIH/1822/58 OVZ/RMOb/01
94/20 

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

3447/RMOb-JIH/1822/58 OVZ/RMOb/01
78/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 50.20 „Provádění revizí 
a kontrol v bytových domech a nebytových 
objektech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih” 

3448/RMOb-JIH/1822/58 OMJ/RMOb/03
46/20 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Výškovice 
u Ostravy ul. Srbská 

3449/RMOb-JIH/1822/58 OBH/RMOb/02
67/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Pavlovova 1626/24, Ostrava-Zábřeh 

3450/RMOb-JIH/1822/58 OBH/RMOb/02
61/20 

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

3451/RMOb-JIH/1822/58 OBH/RMOb/02
72/20 

Revokace usnesení, zveřejnění záměru na změnu 
nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru 
sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka 

3452/RMOb-JIH/1822/58 OSK/RMOb/02
54/20 

Provoz základní školy v době nouzového stavu 

3453/RMOb-JIH/1822/58 OFR/RMOb/00
85/20 

Návrh rozpočtového opatření č.40/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0084/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 39/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3423/RMOb-JIH/1822/58 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření č. 39/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 13351 
o 123 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4359, pol. 5336, UZ 13351, ORG 131 o 123 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 5137 o 15 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121 o 15 tis. Kč  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 23.10.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0083/20 
Návrh na zřízení hlavní inventariza ční komise k provedení inventarizace majetku, 
pohledávek a závazk ů městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3424/RMOb-JIH/1822/58 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zřizuje 
  

hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků 
městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2020 

  
2) jmenuje 
  

hlavní inventarizační komisi, a to ve složení: 

předseda hlavní inventarizační komise: 

Ing. Kateřina Blahová, vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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členové hlavní inventarizační komise: 

Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu 

Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

Mgr. Andrea Miškaříková, vedoucí odboru majetkového 

Mgr. Martin Rožnovský, vedoucí oddělení právního odboru právního 

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth,DiS., vedoucí odboru školství a kultury 

Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 

tajemník hlavní inventarizační komise: 

Michaela Cvičková, zaměstnanec zařazený do oddělení účetnictví odboru financí a rozpočtu  

  
3) ukládá 
  

ředitelům příspěvkových organizací předat odboru financí a rozpočtu prostřednictvím věcně 
příslušného odboru závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 
2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 12.02.2021
 vedoucí odboru školství a kultury 
  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 12.02.2021
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
  
 Vyřizuje: PhDr. Linda Nováková Palatá, T: 12.02.2021
 vedoucí odboru sociální péče 

 
4) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu zajistit veškeré úkony spojené s inventarizací za rok 2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.03.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0041/20 
Návrh odm ěny ředitelce Centra sociálních služeb Jih, p říspěvkové organizace z řízenou 
statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3425/RMOb-JIH/1822/58 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

odměnu ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace, IČO 08238359, se sídlem Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, zřízená 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih v souladu s Rozhodnutím č. 1 
o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020, které vydalo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb a sociální práce podle § 14 odst. 4 
a § 14m zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na usnesení vlády 
č. 519 ze dne 07. května 2020 a podle § 104, odst. 3, písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších zákonů, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0255/20  
Zaslání výzvy k vyklizení bytu 
  
Usnesení číslo: 3426/RMOb-JIH/1822/58 

OBH 

k usnesení č. 2653/RMOb-JIH/1822/47 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy k vyklizení 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 Hrabůvka, adresní místo Jubilejní XXXXXX, obec Ostrava, XXXXXX XXXXXXXXX , 
nar. XXXXXXXXXX, bytem Jubilejní XXXXXX, Ostrava-XXXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0257/20  
Výzva nájemc ům byt ů k odstran ění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 3427/RMOb-JIH/1822/58 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o zaslání výzvy k odstranění závadného chování nájemci bytu č. XX nacházejícího se ve X. 
nadzemním podlaží stavby č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. XXXXXX -
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Václava 
Košaře XXXX, obec Ostrava podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX , bytem 
Václava Košaře XXXX, Ostrava-XXXXX, dle důvodové zprávy 
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2. o zaslání výzvy k odstranění závadného chování nájemci bytu č. X nacházejícího se v X. 
nadzemním podlaží stavby č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. XXXXXX -
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo 
Františka Formana XXXXXX, obec Ostrava podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, XXXXXXXX XXXXXXX , 
nar. XXXXXXX, bytem Františka Formana XXXXXX, Ostrava-XXXXX , dle důvodové zprávy

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0258/20  
Žádost o splátkový kalendá ř J. J. 
  
Usnesení číslo: 3428/RMOb-JIH/1822/58 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít s Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bytem Jubilejní X XXXXX, Ostrava-
XXXXXXXX, dohodu o splátkách dluhu za byt č. X na ul. Jubilejní XXXXXX, Ostrava-
Hrabůvka, v celkové výši 22 127 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1 400 Kč, 
a to po dobu 15 měsíců, poslední 16. splátka je stanovena ve výši 1 127 Kč, dle důvodové zprávy

  
2) souhlasí 
  

že po dobu řádného plnění splátkového kalendáře a plnění povinností nájemce bytu č. X
v bytovém domě na ul. Jubilejní XXXXXX v Ostravě-XXXXXXXX , nebude podána výpověď 
z nájmu bytu, a to za podmínky stanovené v dohodě o splátkách v rozsahu Přílohy č. 2, dle 
důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0263/20  
Zveřejnění záměru na rozší ření účelu užívání prostoru v objektu na ul. Fr. Formana 13, 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 3429/RMOb-JIH/1822/58 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy č. 210/19/OBH (ag.č. S/1199/2019/OBH) 
ze dne 02.12.2019, ve znění dodatku, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 
162,75 m2 v objektu č.p. 251, který je součástí pozemku p.č. 71/81 v k.ú. Dubina  u Ostravy, 
adresní místo Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, pronajatého Denise Skalské, 
IČO 01608339, se sídlem Jana Škody 185/8, Ostrava-Dubina, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, s výší nájemného 910 Kč/m2/rok, za účelem užívání jako manikérské studio, 
obchod s manikérským materiálem a školicí středisko, a to z důvodu rozšíření účelu užívání 
o kosmetiku, pedikúru a obchod s drobným zbožím, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0244/20  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole 
Ostrava- Dubina,F. Formana 45, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3430/RMOb-JIH/1822/58 

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-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkovou organizaci, se sídlem F. Formana 268/45, 
700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70944661, za účelem vyhlášení výběrového řízení na dodávku 
zboží v předpokládané výši 659 tis. Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci, se sídlem 
F. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70944661, jmenovat členem hodnotící komise 
pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Ludmila Večerková, T: 31.12.2020
 ředitelka školy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0245/20  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Březinova 52, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3431/RMOb-JIH/1822/58 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace, se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70978336, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace, se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, 
a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 7  tis. Kč, dle předložené 
důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0246/20  
Odpisové plány p říspěvkových organizací na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 3432/RMOb-JIH/1822/58 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

odpisové plány na rok 2021 příspěvkových organizací ve školství a kultuře, dle důvodové zprávy

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0248/20  
Přerušení činnosti školních družin p ři základních školách 
  
Usnesení číslo: 3433/RMOb-JIH/1822/58 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přerušením provozu školních družin při základních školách, zřízených městským obvodem 
Ostrava-Jih ve školním roce 2020/2021, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0340/20  
Stanovisko k pronájmu části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mjr. Nováka 
  
Usnesení číslo: 3434/RMOb-JIH/1822/58 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 435/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 
12 m2, v k. ú. Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku jako parkovací stání 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0353/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 3435/RMOb-JIH/1822/58 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku p.p.č. 688/4, ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, užívání a provozování veřejné 
sítě elektronických komunikací, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3617-11/2020, na dobu 
neurčitou za náhradu ve výši 1 000 Kč + zákonná sazba DPH 
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b) uzavřít se společností CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00  Praha, jako oprávněným a Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, se sídlem 
ul. 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, jako investorem, smlouvu o zřízení 
věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0355/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 3436/RMOb-JIH/1822/58 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků p.p.č. 783/2, ostatní plocha, zeleň, 
a p.p.č. 783/8, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět 
umístění, užívání a provozování veřejné sítě elektronických komunikací, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3481-79/2018, na dobu neurčitou za náhradu ve výši 1 000 Kč 
+ zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností PODA a.s., IČO: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská 
Ostrava, 702 00  Ostrava, jako oprávněným a Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, 
se sídlem ul. 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, jako investorem, smlouvu 
o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0354/20  
Zrušení usnesení, souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 3437/RMOb-JIH/1822/58 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 
  

usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2763/RMOb-JIH/1822/49 ze dne 28.05.2020 

  
2) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem “Snížení energetické náročnosti bytového domu 
na ulici Výškovická 2565 a 2566, Ostrava” spočívajícím: 

a) v instalaci 46 ks zavěšených betonových lodžií umístěných: 

- na východní stranu: dva sloupce se 7 ks lodžií u prostředních bytů a 4 ks lodžií v 1.NP 
- na západní stranu: čtyři sloupce se 7 ks lodžií u krajních bytů 
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o půdorysných rozměrech 3740 mm x 1500 mm k bytovému domu Zábřeh, č.p. 2565, 2566 
na pozemku p.č.st. 3018 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, umísťovaných 
nad částmi pozemku p.p.č. 783/8 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

b) v zateplení fasády, stropu sklepa, střešního pláště včetně nové hydroizolace, opravy 
hromosvodu včetně nového uzemnění okolo domu 

v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
Společenství vlastníků Výškovická 2565 a 2566, IČO: 05266041, se sídlem 
Výškovická 2566/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0356/20  
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina u Ostravy
  
Usnesení číslo: 3438/RMOb-JIH/1822/58 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout: 

1) parkovací stání č. 38/2 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 162 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

2) parkovací stání č. 69 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0357/20  
Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3439/RMOb-JIH/1822/58 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 2326, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita U Výtopny, za účelem užívání pozemku pod stavbou garáže, XXXXXXX
XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-XXXXX , na dobu neurčitou s 
třiměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 45 Kč/m2/rok, tj. celkem 900 Kč ročně, a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0358/20  
Ukon čení smlouvy o nájmu nemovitosti a zám ěr na pronájem části pozemku v lokalit ě 
ul. Krokova v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3440/RMOb-JIH/1822/58 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/167/12/Ulr ze dne 27.04.2012 uzavřenou 
za účelem užívání časti pozemku p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 193 m2 jako zahrádky v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita Krokova, dohodou ke dni 30.10.2020 a uzavřít s XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dohodu 
o ukončení nájmu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 193 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita Krokova, za účelem užívání pozemku jako zahrádky na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0048/20 
Uzavření smlouvy na odb ěr vody pro akci Zele ň za Lunou 
  
Usnesení číslo: 3441/RMOb-JIH/1822/58 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy na dodávku vody od společnosti OVaK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 
729 71  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 45193673 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Smlouvy na dodávku 
vody 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.11.2020
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0187/20 
Námitky a rozhodnutí o nich (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 31.20 „Zajišt ění 
celoro ční údržby ve řejných travnatých ploch v m ěstském obvod ě Ostrava - Jih v letech 
2021 - 2022” 
  
Usnesení číslo: 3442/RMOb-JIH/1822/58 

OVZ 

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

1) bere na vědomí 
  

námitky proti zadávací dokumentaci podle § 242 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17.09.2020 u veřejné zakázky VZ 31.20 
„Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 
2021 - 2022” podané stěžovatelem VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, IČO: 03921921, a rozhodnutí o nich ze dne 02.10.2020 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0191/20 
Souhrnná zpráva (ve řejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dy namický 
nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebn ě technický dozor 
investora p ři realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 3443/RMOb-JIH/1822/58 

OVZ 

k usnesení č. 3008/RMOb-JIH/1822/52 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

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

VZ 29.2020 TDI na opravu hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka 
VZ 37.2020 TDI na realizaci akce Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava 
Hrabůvka 
VZ 39.2020 TDI na Rekonstrukci bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih 
VZ 40.2020 TDI na výměnu elektroinstalace pavilónu I., v objektu 29. dubna 33, Ostrava 
Výškovice 2. etapa 
VZ 41.2020 TDI na akci Zeleň za Lunou, Zábřeh nad Odrou 
VZ 42.2020 TDI na realizaci akce výměna nákladních jídelních výtahů v objektu 
MŠ Předškolní 1 v Ostravě Výškovicích 
VZ 43.2020 TDI na realizaci akce Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka 
VZ 44.2020 TDI na opravu volného bytu, č. 27, M. Fialy 1/248, Ostrava Dubina, včetně 
bytového jádra 
VZ 45.2020 TDI na realizaci akce opravy oplocení ZŠ Březinova 52 
VZ 46.2020 TDI na akci Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, 
Ostrava-Zábřeh 
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VZ 47.2020 TDI na opravu volného bytu číslo 60, Horymírova 14/2949, O. Zábřeh, včetně 
výměny bytového jádra 
VZ 48.2020 TDI na akci Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54 -56, p.p.č. 654/54 
k.ú. Zábřeh nad Odrou 
VZ 49.2020 TDI na akci Revitalizace rybníku ve Výškovicích 
VZ 50.2020 TDI na akci Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les, 
víceúčelové hřiště 
VZ 51.2020 TDI na opravu obsazeného číslo 3, Mládeže 12/507, Ostrava-Hrabůvka 
VZ 52.2020 TDI na Opravu nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava Dubina 
VZ 53.2020 TDI na opravu volných bytů, včetně byt. jádra, bytu č. 44, V. Košaře 1/122, Ostrava 
– Dubina, bytu č. 26, Lumírova 7/487, Ostrava - Výškovice, bytu č. 11, V. Jiřikovského 31/169, 
Ostrava – Dubina, bytu č. 28, J. Škody 1/188, Ostrava – Dubina 
VZ 54.2020 TDI na akci Regenerace sídliště Hrabůvka 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové
VZ 55.2020 TDI na opravu volného bytu číslo 44, Horymírova 14/2949, Ostrava-Zábřeh 
VZ 56.2020 TDI na opravu volného bytu č. 33, M. Fialy 1/248 Ostrava – Dubina, včetně výměny 
bytového jádra 
VZ 57.2020 TDI na opravu volného bytu č. 2, P. Lumumby 16/2343, O. Zábřeh, včetně bytového 
jádra 
VZ 58.2020 TDI na opravu volných bytů O. Zábřeh: byt č. 1, Volgogradská 96/2397 a byt č. 10, 
Volgogradská 165/2382, vč. výměny byt. jádra 
VZ 59.2020 TDI na opravu elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů 
na ul. Jubilejní 26, 28, 30 Ostrava-Hrabůvka 
VZ 60.2020 TDI na opravu volného bytu č. 22, V. Vlasákové 17/963, Ostrava Bělský Les 
VZ 61.2020 TDI na akci Pohyb dětem – stop tabletům 
VZ 62.2020 TDI na opravu volného bytu č. 2, včetně výměny bytového jádra, V. Košaře 4/125, 
Ostrava-Dubina 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0189/20 
Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 61.20 
„Provád ění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3444/RMOb-JIH/1822/58 

OVZ 

k usnesení č. 3304/RMOb-JIH/1822/55 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce VZ 61.20 „Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku 
SMO  svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ z důvodu, že zadavatel nepřijal na základě 
výzvy k podání nabídek do konce lhůty pro podání nabídek žádnou nabídku 
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2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a 
související se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 61.20 
„Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0182/20 
Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 31.20 „Zajišt ění 
celoro ční údržby ve řejných travnatých ploch v m ěstském obvod ě Ostrava - Jih v letech 
2021 - 2022” - Lokalita č. 3 - Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3445/RMOb-JIH/1822/58 

OVZ 

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

1) rozhodla 
  

o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 31.20 „Zajištění celoroční 
údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022” 
v rozsahu části 3 -  Lokalita č. 3 - Hrabůvka dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v důvodové 
zprávě tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 31.20 
„Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 
2021 - 2022” v rozsahu části 3 -  Lokalita č. 3 - Hrabůvka 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.10.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0194/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 53.20 „Oprava 
elektroinstalace BD na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6, Os trava-B ělský Les“ 
  
Usnesení číslo: 3446/RMOb-JIH/1822/58 

OVZ 

k usnesení č. 3303/RMOb-JIH/1822/55 
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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 53.20 „Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6, 
Ostrava-Bělský Les“ Romana Mizery, Tyršova 650, 798 27 Němčice nad Hanou, 
IČO: 75729521, 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 53.20 „Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6, 
Ostrava-Bělský Les“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 
- Morcinek, s.r.o., Poštovní 171, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 25881370, za nabídkovou 
cenu 2 599 999 Kč bez DPH, a s lhůtou realizace 59 kalendářních dnů od zahájení díla 

a jako druhým v pořadí: 
- DORMAT elektrotechnika s.r.o., Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 02343371, za nabídkovou cenu 2 783 628 Kč bez DPH, a s lhůtou realizace 57 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 53.20 „Oprava elektroinstalace 
BD na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava-Bělský Les“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 23.10.2020
 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 53.20 „Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava-Bělský Les“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 20.11.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0178/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 50.20 „Provád ění 
revizí a kontrol v bytových domech a nebytových obj ektech v majetku SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 3447/RMOb-JIH/1822/58 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 50.20 „Provádění 
revizí a kontrol v bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih” dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém 
materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
4. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
5. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 50.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové 
smlouvy u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.11.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

 
 



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 18/21 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0346/20  
Záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy ul. Srbská 
  
Usnesení číslo: 3448/RMOb-JIH/1822/58 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem částí pozemku parc.č. 740/143 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
171 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
za účelem umístění umístění zpevněných ploch a užívání pozemku pod stavbou zpevněných 
ploch v rámci stavby ”Domov pro osoby se zdravotním postižením MIKASA, parc.č. 740/100, 
740/106, k. ú. Výškovice u Ostravy” 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0267/20  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Pavlovova 1626/24, Ostrava-
Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 3449/RMOb-JIH/1822/58 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 122,28 m², v objektu č.p. 1626, objekt k bydlení, 
který je součástí pozemku p.č.st. 2017 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, Jakubovi Dariuszi Sojkovi, IČO 09567542, se sídlem 
Krasnoarmejců 2596/24, Ostrava-Zábřeh a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m²/rok po dobu 
2 měsíců a následně ve výši 890 Kč/m²/rok, za účelem užívání jako keramické studio, v rozsahu 
předloženého návrhu, a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření 
nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 13.11.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0261/20  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-
Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3450/RMOb-JIH/1822/58 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o stávající výměře 36,40 m² v I. PP objektu č.p. 385, 
stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p.č.st. 340, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti GESTIN INVEST s.r.o., 
IČO 05627877, Lidická 700/19, Veveří, 602 00  Brno a uzavřít nájemní smlouvu na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m²/rok 
po dobu 2 měsíců ode dne účinnosti smlouvy a následně ve výši 450 Kč/m²/rok za plochu 
o výměře 34,06 m², s účelem užívání jako skladovací prostory a 100 Kč/m²/rok za podíl 
na přístupové komunikaci (schodiště) o výměře 2,34 m², a to za podmínky uzavření nájemní 
smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 13.11.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0272/20  
Revokace usnesení, zve řejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem 
nebytového prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-
Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3451/RMOb-JIH/1822/58 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

usnesení č. 3416/RMOb-JIH/1822/57 ze dne 08.10.2020, kterým rozhodla o zveřejnění záměru 
na změnu nájemní smlouvy č. 191/19/OBH uzavřené dne 15.11.2019, ve znění dodatku, 
se společností BenFalco.cz s.r.o. na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

  
2) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy č. 191/19/OBH ze dne 15.11.2019, ve znění 
dodatku, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 420,675 m2 v II. NP objektu 
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č.p. 1492, který stojí na pozemku p.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému 
obvodu Ostrava-Jih, uzavřené se společností BenFalco.cz s.r.o., IČO 03188019, se sídlem 
Zengrova 480/27, Vítkovice, 703 00 Ostrava, s účelem užívání provozování fitcentra, s výší 
nájemného 1 104,72 Kč/m2/rok, na dobu určitou jednoho roku s možností prolongace formou 
dodatku, a to z důvodu prodloužení doby nájmu na dobu určitou jednoho roku od 18.11.2020 
do 17.11.2021 za stejných podmínek stanovených v nájemní smlouvě, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0254/20  
Provoz základní školy v dob ě nouzového stavu 
  
Usnesení číslo: 3452/RMOb-JIH/1822/58 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

zajištění otevření a chodu  Základní a mateřské školy  Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace, v období od 14.10.2020, a to výhradně pro péči  o děti  ve věku 
od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí, bez ohledu, zda jsou tyto děti dětmi určené ZŠ, 
zejména zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, 
orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil, zaměstnanců uvedených v § 115 
odst. 1 a dalších zaměstnanců v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, sociálních pracovníků zařazených k výkonu sociální práce na krajských a obecních 
úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociálních pracovníků a dalších 
odborných pracovníků vykonávajících činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí, zaměstnanců dané školy, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0085/20 
Návrh rozpo čtového opat ření č.40/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 
2020 
  
Usnesení číslo: 3453/RMOb-JIH/1822/58 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření č. 40/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

- sníží běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5173 o 36 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5194 o 36 tis. Kč 

  

 



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

Usnesení  

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

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 23.10.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 


