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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 22.10.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

3454/RMOb-JIH/1822/59 OPR/RMOb/00
29/20 

Žádost P.P. o prominutí poplatku a úroku z prodlení 

3455/RMOb-JIH/1822/59 OPR/RMOb/00
30/20 

Hromadný odpis pohledávek 

3456/RMOb-JIH/1822/59 OPVO/RMOb/0
014/20 

Návrh na úpravu zásad pro poskytování věcných 
darů a pohoštění 

3457/RMOb-JIH/1822/59 OBH/RMOb/02
54/20 

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

3458/RMOb-JIH/1822/59 OBH/RMOb/02
65/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní 
nájemné 

3459/RMOb-JIH/1822/59 OBH/RMOb/02
69/20 

Žádost o splátkový kalendář - N.H., M.H. 

3460/RMOb-JIH/1822/59 OSR/RMOb/00
13/20 

Přijetí dotace pro projekt Moderní technologie bez 
hranic 

3461/RMOb-JIH/1822/59 OSR/RMOb/00
14/20 

Dotace z Moravskoslezského kraje r.2021 - 
“Poznávací zájezdy a přednášky pro seniory 2021” 

3462/RMOb-JIH/1822/59 OSK/RMOb/02
47/20 

Změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových 
organizací základních a mateřských škol zřízených 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih 

3463/RMOb-JIH/1822/59 OSK/RMOb/02
49/20 

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové orgaizace 

3464/RMOb-JIH/1822/59 OSK/RMOb/02
50/20 

Stanovení platu Mgr. Janě Gajdošové, určené 
řízením Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 

3465/RMOb-JIH/1822/59 OSK/RMOb/02
51/20 

Jmenování členů školských rad zřízených 
při základních školách 

3466/RMOb-JIH/1822/59 OSK/RMOb/02
52/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
příspěvkových organizací 

3467/RMOb-JIH/1822/59 OSK/RMOb/02
55/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 

3468/RMOb-JIH/1822/59 OSK/RMOb/02
56/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský 
Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 

3469/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/03
63/20 

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

3470/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/03
60/20 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání 
pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Místecká 

3471/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/03
59/20 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání 
pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká 
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3472/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/03
61/20 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání 
pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Proskovická 

3473/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/03
65/20 

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

3474/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/03
32/20 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ulice Bogorodského 

3475/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/03
66/20 

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

3476/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/03
67/20 

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

3477/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/03
62/20 

Žádost o snížení nájemného za užívání pozemku 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, zahrádkářská osada 
Kačinec 

3478/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/03
44/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. B. Četyny 

3479/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/03
52/20 

Žádost o prominutí nájemného za užívání pozemku 
v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny a návrh 
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě 

3480/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/03
25/20 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

3481/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/02
95/20 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání 
pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

3482/RMOb-JIH/1822/59 ODK/RMOb/00
63/20 

Výkon působnosti drážního správního úřadu 

3483/RMOb-JIH/1822/59 ODK/RMOb/00
64/20 

Souhlas s odejmutím zastávkových přístřešků 
ze správy městského obvodu 

3484/RMOb-JIH/1822/59 OVZ/RMOb/01
93/20 

Námitky a rozhodnutí o nich (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” 

3485/RMOb-JIH/1822/59 OVZ/RMOb/01
80/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 64.20 „Oprava 
rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15” 

3486/RMOb-JIH/1822/59 OVZ/RMOb/01
97/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 57.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava plotu 
u MŠ Volgogradská 4 a úprava objektu MŠ“ 

3487/RMOb-JIH/1822/59 OVZ/RMOb/01
98/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 81.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava atria 
u ZŠ Horymírova 100“ 

3488/RMOb-JIH/1822/59 OVZ/RMOb/01
96/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 65.20 „Výměna 
oken v budově ZŠ Březinova 52” 

3489/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/03
00/20 

Předchozí souhlas k realizaci stavby, 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 
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3490/RMOb-JIH/1822/59 OMJ/RMOb/01
31/20 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání 
pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 

3491/RMOb-JIH/1822/59 OPVO/RMOb/0
016/20 

Změna termínu zasedání zastupitelstva 

3492/RMOb-JIH/1822/59 OBH/RMOb/02
70/20 

Žádost o uzavření dohody o splátkách nájemce 
prostoru v objektu na ulici V Zálomu 2948/1, 
O.- Zábřeh 

3493/RMOb-JIH/1822/59 OVZ/RMOb/01
99/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 63.20 „Dodání včetně tisku, 
výroby a distribuce zpravodaje městského obvodu 
Ostrava-Jih - Jižní listy v roce 2021“ 

3494/RMOb-JIH/1822/59 OVZ/RMOb/02
00/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 78.20 „Provádění 
instalatérských a topenářských prací v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

3495/RMOb-JIH/1822/59 OVZ/RMOb/02
01/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 79.20 „Provádění 
elektroinstalačních prací v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih“ 

3496/RMOb-JIH/1822/59 OSK/RMOb/02
57/20 

Dodatek č. 3 - VZ 116.19 - Stavba „Hydroizolace 
MŠ Šponarova” 

3497/RMOb-JIH/1822/59 OFR/RMOb/00
86/20 

Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého 
majetku městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3498/RMOb-JIH/1822/59 OFR/RMOb/00
87/20 

Návrh nových podmínek České národní banky pro 
používání služby ABO-K internetové bankovnictví 

3499/RMOb-JIH/1822/59 OFR/RMOb/00
88/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 41/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3500/RMOb-JIH/1822/59 OFR/RMOb/00
89/20 

Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu 
statutárního města Ostrava na rok 2021 

3501/RMOb-JIH/1822/59 OBH/RMOb/02
74/20 

Výpůjčka bytů na ulici Odborářská 677/72 
v Ostravě-Hrabůvce 

3502/RMOb-JIH/1822/59 OSK/RMOb/02
58/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název 

 OSR/RMOb/00
15/20 

Dotace z Moravskoslezského kraje r. 2021 - 
“Přednášky pro seniory 2021” 

 ODK/RMOb/00
62/20 

Výzva objednatele k zahájení podzimního 
odstranění listí z travnatých ploch 
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(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0029/20 
Žádost P.P. o prominutí poplatku a úroku z prodlení 
  
Usnesení číslo: 3454/RMOb-JIH/1822/59 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih prominout PXXX PXXXXX, nar. XX XX XXXX
poplatek a úrok z prodlení ve výši 30 % dlužného poplatku a úroku z prodlení z částky 
430 386 Kč, který vznikl z titulu dlužného nájemného a záloh na služby a bezdůvodného 
obohacení za užívání bytu č. X v domě č.p. XXX na ulici Vlasty Vlasákové č.or. X v Ostravě-
Bělském Lese, tj. částku 129 116 Kč, za podmínky uzavření splátkového kalendáře pro úhradu 
zbývající části pohledávky ve výši 268 730 Kč v pravidelných měsíčních splátkách po 6 000 Kč, 
přičemž poslední splátka ve výši 4 730 Kč bude zaplacena nejpozději 45. splátkou, dle důvodové 
zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0030/20 
Hromadný odpis pohledávek 
  
Usnesení číslo: 3455/RMOb-JIH/1822/59 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu odepsat pohledávky dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 v celkové 
výši 7 781 573,54 Kč, 

dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0014/20 
Návrh na úpravu zásad pro poskytování věcných darů a pohoštění 
  
Usnesení číslo: 3456/RMOb-JIH/1822/59 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
úpravu Zásad pro poskytování věcných darů a pohoštění z rozpočtu městského obvodu Ostrava-
Jih dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od 01.01.2021 
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 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0254/20 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 3457/RMOb-JIH/1822/59 

OBH 

k usnesení č. 3233/RMOb-JIH/1822/54 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. XXX nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním 
území Dubina u Ostravy, adresní místo Dr. Šavrdy XXX, obec Ostrava s XXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Dr. Šavrdy XXXXXXX, Ostrava-Bělský Les, dle důvodové zprávy 

  
2) trvá 

  
na vyklizení bytu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0265/20 
Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné 
  
Usnesení číslo: 3458/RMOb-JIH/1822/59 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

a) Jubilejní 359/62, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 6 - XXXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX  

b) Edisonova 382/25, Ostrava-Hrabůvka, 0+2, č. b. 8 - XXXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX  

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

2. nevybrat uchazeče na pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné a záměry 
na pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy

a) Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 11 

b) Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 22 

c) Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 27 
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 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0269/20 
Žádost o splátkový kalendář - N.H., M.H. 
  
Usnesení číslo: 3459/RMOb-JIH/1822/59 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít s XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXX a XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, oba bytem 
Krmelínská XXXX, Ostrava-XXXX XXX, dohodu o splátkách dluhu za byt č. XX na ul. Milana 
Fialy XXX, Ostrava-XXXXX, v celkové výši 18 642 Kč formou pravidelných měsíčních splátek 
ve výši 1 100 Kč, a to po dobu 16 měsíců, poslední 17. splátka je stanovena ve výši 1 042 Kč, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0013/20 
Přijetí dotace pro projekt Moderní technologie bez hranic 
  
Usnesení číslo: 3460/RMOb-JIH/1822/59 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu č. ERS-CZ/2020/2423 o financování mikroprojektu typu A realizovaného 
v rámci Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v programu Interreg V-A Česká 
republika-Polsko s poskytovatelem Euroregion Silesia - CZ, se sídlem Horní náměstí 382/69, 
Opava 746 01, IČ: 68941773, na financování projektu Moderní technologie bez hranic 
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje zajistit všechny úkony potřebné k realizaci projektu v souladu 
s podmínkami poskytovatele dotace 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 31.08.2022
 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 
3) ukládá 

  
odboru školství a kultury zajistit financování projektu v rámci specifikace nároků na rozpočet 
městského obvodu Ostrava-Jih dle důvodové zprávy 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 30.06.2021
 vedoucí odboru školství a kultury 
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(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0014/20 
Dotace z Moravskoslezského kraje r. 2021 - “Poznávací zájezdy a přednášky 
pro seniory 2021” 
  
Usnesení číslo: 3461/RMOb-JIH/1822/59 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekt “Poznávací zájezdy  a přednášky 
pro seniory 2021” v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2021 

  
2) ukládá 

  
odboru strategického  rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu dle bodu 
1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami  Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK 
na rok 2021 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 06.11.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0247/20 
Změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních 
a mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3462/RMOb-JIH/1822/59 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol 
zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, které jsou v souladu 
se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se “Zásadami 
pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního 
přípatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, 
Městským obvodem Ostrava-Jih”, dle důvodové zprávy s účinností od 01.11.2020 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0249/20 
Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové orgaizace 
  
Usnesení číslo: 3463/RMOb-JIH/1822/59 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) vyhlašuje 

  
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0250/20 
Stanovení platu Mgr. Janě Gajdošové, určené řízením Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3464/RMOb-JIH/1822/59 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) 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 obvdem Ostrava-
Jih”, plat Mgr. Janě Gajdošové, určené řízením Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace s účinností od 09.10.2020, dle důvodové 
zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0251/20 
Jmenování členů školských rad zřízených při základních školách 
  
Usnesení číslo: 3465/RMOb-JIH/1822/59 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
členy školských rad zřízených při základních školách, jejichž  zřizovatelem je statutární město 
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, dle předloženého návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0252/20 
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 3466/RMOb-JIH/1822/59 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

 

 

 



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 10/32 
  

1) schvaluje 

  
změnu odpisového plánu na rok 2020 

- Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, se sídlem 
Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 75029839, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, se sídlem 
Jugoslávská 2906/23, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978344, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2020 

- Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, se sídlem 
Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 75029839, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 6 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, se sídlem 
Jugoslávská 2906/23, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978344, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 4  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0255/20 
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3467/RMOb-JIH/1822/59 

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, Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687, za účelem vyhlášení výběrového 
řízení na dodávku zboží v předpokládané výši  978 182 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

2) ukládá 

  
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687, jmenovat členem 
hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Marek Pabjan,MBA, T: 31.12.2020
 ředitel školy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0256/20 
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3468/RMOb-JIH/1822/59 

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-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
B. Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978352, za účelem vyhlášení výběrového 
řízení na dodávku zboží v předpokládané výši  80 000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

  
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci, 
se sídlem B. Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978352, jmenovat členem 
hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Miloš Kosík, Ph.D., T: 31.12.2020
 ředitel školy 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0363/20 
Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3469/RMOb-JIH/1822/59 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.č.st. 2966/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8,58 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, za účelem užívání pozemku pod stavbou 
garáže, XXXX XXXXX, bytem XXXX XXXXXXX XXXXX Ostrava-XXXXXXX, na dobu 
neurčitou s třiměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 45 Kč/m2/rok, tj. celkem 386 Kč 
ročně, a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0360/20 
Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Místecká
  
Usnesení číslo: 3470/RMOb-JIH/1822/59 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
dočasně nesnížit nájemné vyplývající společnosti QX PROMOTION - advertising s.r.o., 
IČO 25397915, se sídlem Dobrovského 686/2, Město, 736 01 Havířov ze  Smlouvy o nájmu 
nemovitosti č. 2/a/042/9/98/Faj ze dne 28.01.1998, ve znění dodatků 

a) o částku 5 701,79 Kč + zákonná sazba DPH za období od 12.03.2020 do 27.05.2020, 
dle důvodové zprávy 

b) o částku 13 551 Kč + zákonná sazba DPH za období od 28.05.2020 do 27.05.2021, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0359/20 
Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Hulvácká 
  
Usnesení číslo: 3471/RMOb-JIH/1822/59 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
dočasně  nesnížit  nájemné  vyplývajícího  Rostislavu Stonišovi,  IČO 12475858, nar. XXX 
XXX XXX, se sídlem Kapitolní 3142/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava ze Smlouvy o nájmu 
nemovitosti č. 2/a/042/120/97/Se ze dne 21. 02. 1997, ve znění dodatků, o částku 20 036 Kč 
za období od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0361/20 
Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Proskovická 
  
Usnesení číslo: 3472/RMOb-JIH/1822/59 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
dočasně nesnížit nájemné vyplývající společnosti MOL Česká republiky, s.r.o., IČO 49450301, 
se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 ze Smlouvy o nájmu nemovitosti 
č. 7/014/245/08/Wyb ze dne 09. 04. 2009, ve znění pozdějších dodatků, o částku 21 797,67 Kč 
za období od 13. 03. 2020 do 30. 06. 2020, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0365/20 
Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova 
  
Usnesení číslo: 3473/RMOb-JIH/1822/59 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
pronajmout části pozemku p.p.č. 458/38, zahrada (ZPF), o výměře 212 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 
Ostrava-Jih, XXXXXX XXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXXXX  Ostrava, za účelem 
užívání částí pozemku jako zahrádky č. 1 a č. 2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 2 332 Kč/rok, a uzavřít nájemní smlouvu ve znění 
přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0332/20 
Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Bogorodského 
  
Usnesení číslo: 3474/RMOb-JIH/1822/59 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „Stavební úpravy bytového domu 
Bogorodského 8 na pozemku p.č.st. 2037 v k. ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v zateplení 
domu, osazení a ukotvení 8 kusů zavěšených 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. 1698, který je součástí pozemku p.č.st. 2037, umísťovaných nad částí pozemku 
p.p.č. 654/35, 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 vlastníků domu BOGO-8, IČO: 25399446, se sídlem 
Bogorodského 1698/8, Zábřeh, 700 30  Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0366/20 
Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů 
  
Usnesení číslo: 3475/RMOb-JIH/1822/59 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
a) s provedením stavebního záměru spočívajícím v umístění pěti kolmých parkovacích stání 
pro osobní motorová vozidla na částech pozemků 654/78 ostatní plocha, ostatní komunikace 
a p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň o výměrách: parkovací stání č. 1 o výměře 13 m2

(p.p.č. 654/78 o výměře 7 m2 a p.p.č. 1237/18 o výměře 6 m2), parkovací stání č. 2 o výměře 
13 m2 (p.p.č. 654/78 o výměře 7 m2 a p.p.č. 1237/18 o výměře 6 m2), parkovací stání č. 3 
o výměře 13 m2 (p.p.č. 654/78 o výměře 7 m2 a p.p.č. 1237/18 o výměře 6 m2), parkovací stání 
č. 4 o výměře 13 m2 (p.p.č. 654/78 o výměře 10,5 m2 a p.p.č. 1237/18 o výměře 2,5 m2) 
a parkovací stání č. 5 o výměře 13 m2 (p.p.č. 654/78 o výměře 12,5 m2 a p.p.č. 1237/18 
o výměře 0,5 m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů 
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b) s provedením stavebního záměru spočívajícím v přeložení části chodníku umístěném 
na pozemku p.p.č. 654/78 ostatní plocha, ostatní komunikace na část pozemku p.p.č. 1237/18 
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů 

v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníky XXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX  je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 

  
a) pronajmout části pozemků 654/78 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2

a p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání parkovacího stání č. 1 
pro osobní motorové vozidlo XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

b) pronajmout části pozemků 654/78 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2

a p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání parkovacího stání č. 2 
pro osobní motorové vozidlo XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

c) pronajmout části pozemků 654/78 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2

a p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání parkovacího stání č. 3 
pro osobní motorové vozidlo XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

d) pronajmout části pozemků 654/78 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10,5 m2

a p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň o výměře 2,5 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání parkovacího stání č. 4 
pro osobní motorové vozidlo XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

e) pronajmout části pozemků 654/78 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,5 m2

a p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň o výměře 0,5 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání parkovacího stání č. 5 
pro osobní motorové vozidlo XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

s ročním nájemným ve výši 45 Kč/m2/rok + zákonná sazba DPH, na dobu určitou 5 let, s tím, 
že po uplynutí této doby se změní na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0367/20 
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3476/RMOb-JIH/1822/59 

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. 3588, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

2. pozemek p.č.st. 3590, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny  

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0362/20 
Žádost o snížení nájemného za užívání pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
zahrádkářská osada Kačinec 
  
Usnesení číslo: 3477/RMOb-JIH/1822/59 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
dočasně nesnížit nájemné vyplývající Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu 
Ostrava-Výškovice, IČO: 70968012, se sídlem Drůbeží 3/33, 700 30 Ostrava-Výškovice 
ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0371/10/Dzi ze dne 21.04.2010, ve znění dodatků, 
o částku 124 086 Kč za období od 01.07.2020 do 31.12.2020 dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0344/20 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny 
  
Usnesení číslo: 3478/RMOb-JIH/1822/59 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2

v k. ú. Dubina u Ostravy, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, za účelem 
umístění a provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní 
dobou 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0352/20 
Žádost o prominutí nájemného za užívání pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. B. Četyny a návrh uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě 
  
Usnesení číslo: 3479/RMOb-JIH/1822/59 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
dočasně snížit nájemné pro rok 2020 vyplývající Blance Fojtáškové, IČO: 60300191, se sídlem 
Husarova 10/80a, Ostrava 700 30, ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 0922/2005/MJ, ze dne 
26.04.2005, ve znění dodatku, na částku 2 375 Kč a uzavřít Dodatek č. 2 k této smlouvě ve znění 
přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0325/20 
Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 3480/RMOb-JIH/1822/59 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 

  
s dočasným snížením nájemného, vyplývajícího Janu Jachovi, IČO: 63691396, nar. XX XXXX, 
se sídlem Ke Kapli 190, 747 14 Markvartovice ze Smlouvy o nájmu nemovitosti 
č. 2/a/014/134/05/Bie ze dne 09.03.2005, o částku 6300 Kč za období duben až říjen 2020, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0295/20 
Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 3481/RMOb-JIH/1822/59 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
dočasně nesnížit nájemné vyplývající Goče Kočovskému, IČO: 15424154, se sídlem 
Šeříková 710/6, 700 30  Ostrava, ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/137/05/Bie ze dne 
23.03.2005, ve znění dodatků, dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0063/20 
Výkon působnosti drážního správního úřadu 
  
Usnesení číslo: 3482/RMOb-JIH/1822/59 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
ve smyslu § 139 odstavce 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
aby z důvodu účelnosti byl vyhrazen v přenesené působnosti orgánů obcí Magistrátu města 
Ostravy výkon činností v působnosti drážního správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem 
č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0064/20 
Souhlas s odejmutím zastávkových přístřešků ze správy městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 3483/RMOb-JIH/1822/59 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s odejmutím zastávkových přístřešků ze správy městského obvodu Ostrava-Jih, dle předloženého 
materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0193/20 
Námitky a rozhodnutí o nich (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: 3484/RMOb-JIH/1822/59 

OVZ 

k usnesení č. 3343/RMOb-JIH/1822/56 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
námitky proti rozhodnutí zadavatele o odmítnutí zařazení dodavatele do dynamického nákupního 
systému podané v zadávacím řízení 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” stěžovatelem: 

- Arnet On Line, s.r.o., Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26825767, 
- CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČO: 48392928, 

a rozhodnutí o nich 
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2) bere na vědomí 

  
na základě rozhodnutí o námitkách a dle předložené důvodové zprávy tohoto materiálu 
zařazení účastníka zadávacího řízení Arnet On Line, s.r.o., Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO: 26825767, 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” 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0180/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 64.20 
„Oprava rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15” 
  
Usnesení číslo: 3485/RMOb-JIH/1822/59 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 64.20 
„Oprava rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15” dle ust. § 27 v návaznosti 
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
2. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
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- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 64.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.12.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0197/20 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 57.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Volgogradská 4 a úprava objektu MŠ“ 
  
Usnesení číslo: 3486/RMOb-JIH/1822/59 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 57.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava plotu u MŠ Volgogradská 4 a úprava objektu MŠ“ v otevřeném zadávacím řízení 
dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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4. PaedDr. Zuzana Sedláčková, odbor školství a kultury 
5. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 57.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.12.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0198/20 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 81.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ 
  
Usnesení číslo: 3487/RMOb-JIH/1822/59 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 81.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
5. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 
3. Mgr. Bc. Petr Sláma, odbor právní 
4. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
5. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 81.20 Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ 
a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.12.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0196/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 65.20 
„Výměna oken v budově ZŠ Březinova 52” 
  
Usnesení číslo: 3488/RMOb-JIH/1822/59 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 65.20 
„Výměna oken v budově ZŠ Březinova 52“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. 
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-
Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
2. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 
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- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 65.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.12.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0300/20 
Předchozí souhlas k realizaci stavby, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 3489/RMOb-JIH/1822/59 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
předchozí souhlas k realizaci stavby „Oprava školní kuchyně, včetně pořízení vybavení a VZT 
ZŠ Srbská“ pro vlastníka pozemku parc.č. 740/79 v k. ú. Výškovice u Ostravy společnost 
3E PROJEKT, a.s. se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, Hrabůvka 700 30  Ostrava, IČ 25389092 dle 
přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0131/20 
Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 3490/RMOb-JIH/1822/59 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
dočasně nesnížit nájemné vyplývající společnosti AUTOMONT CSW, spol. s r.o., 
IČO 41034511, se sídlem Horní 3023/122, Bělský Les, 700 30 Ostrava z Nájemní smlouvy 
č. 2/a/042/410/94/Ing.Kol ze dne 23.01.1995, ve znění pozdějších dodatků, o částku 
450 122,50 Kč za první pololetí roku 2020, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0016/20 
Změna termínu zasedání zastupitelstva 
  
Usnesení číslo: 3491/RMOb-JIH/1822/59 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) mění 

  
termín 11. zasedání zastupitelstva z 10.12.2020 na 14.12.2020 od 13:00 hodin 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0270/20 
Žádost o uzavření dohody o splátkách nájemce prostoru v objektu na ulici 
V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 3492/RMOb-JIH/1822/59 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít dohodu o splátkách se spolkem Baby centrum Delfínek, z.s., IČO 26627736, Alberta 
Kučery 1197/16, Ostrava-Hrabůvka, která je na základě nájemní smlouvy č. 166/19/OBH 
(ag.č. S/0862/2019/OBH) ze dne 20.08.2019, ve znění dodatku, nájemcem prostoru sloužícího 
podnikání v objektu č.p. 2948, který je součástí pozemku p.č.st.4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, na úhradu nedoplatku vyúčtování služeb 
za rok 2019, dlužného nájemného a záloh na služby spojené s užíváním prostoru za období 
od 07/2020 do 09/2020 v celkové výši 142 646 Kč formou pravidelných měsíčních splátek 
ve výši 8 391 Kč, a to po dobu 16 měsíců, poslední 17. splátka je stanovena ve výši 8 390 Kč, 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodu zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.11.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0199/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 63.20 „Dodání 
včetně tisku, výroby a distribuce zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy 
v roce 2021“ 
  
Usnesení číslo: 3493/RMOb-JIH/1822/59 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 63.20 „Dodání 
včetně tisku, výroby a distribuce zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy v roce 
2021“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové: 
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Mgr. Bc. Marek Skřipský, odbor vztahů s věřejností 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
2. Mgr. Gabriela Gödelová, vedoucí odboru vztahů s věřejností 
3. Mgr. Jan Míček, odbor vztahů s věřejností 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Gabriela Gödelová, vedoucí odboru vztahů s věřejností 
3. Bc. Pavlína Nováčková, členka zastupitelstva obvodu 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Bc. Marek Skřipský, odbor vztahů s věřejností 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby VZ 63.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.12.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0200/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 78.20 
„Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3494/RMOb-JIH/1822/59 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 78.20 
„Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad 
pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih 
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným 
v předloženém materiálu 

2) jmenuje 

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

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

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 78.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
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rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0201/20 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 79.20 
„Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3495/RMOb-JIH/1822/59 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 79.20 
„Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih“ dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém 
materiálu 

  
2) jmenuje 

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

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

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 79.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0257/20 
Dodatek č. 3 - VZ 116.19 - Stavba „Hydroizolace MŠ Šponarova” 
  
Usnesení číslo: 3496/RMOb-JIH/1822/59 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 k SoD č. agendové S/0147/2019/OŠK ze dne 18.02.2020 
se zhotovitelem JAMI – stav, s.r.o., Mitrovická 618/411E, 724 00 Ostrava – Nová Bělá, 
IČO 27855627 na akci VZ 116.19 - Stavba „Hydroizolace MŠ Šponarova”. Na základě 
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje 
konečná cena o 510 674,80 Kč bez DPH na částku 4 019 725,01 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 30.10.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0086/20 
Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3497/RMOb-JIH/1822/59 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
aktualizaci odpisového plánu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 ve znění přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.10.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0087/20 
Návrh nových podmínek České národní banky pro používání služby ABO-K internetové 
bankovnictví 
  
Usnesení číslo: 3498/RMOb-JIH/1822/59 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
informaci o nových službách v internetovém bankovnictví České národní banky, se sídlem 
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO 48136450, s účinností od 15. prosince 2020 

  
2) souhlasí 

  
s návrhem Podmínek České národní banky pro používání služby ABO-K internetové 
bankovnictví s účinností od 15. prosince 2020, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 14.12.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0088/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 41/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3499/RMOb-JIH/1822/59 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření č. 41/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 
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a) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 871 tis. Kč 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 348 tis. Kč 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3319, pol. 2322 o 33 tis. Kč 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3421, pol. 2322 o 7 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle bodu a) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 851 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu a) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 348 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5331, ORG dle bodu a) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 33 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5171 o 7 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 51xx, ORG 20206 o 11 001 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5169 o 92 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400221000000 o 10 790 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400064000000 o 303 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 100 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, ORG 0400141000000 o 100 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 2, § 5512, pol. 5132 o 47 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 9, § 5512, pol. 513x o 47 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169, ORG 200702 o 600 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6121, ORG 0400259000000 o 600 tis. Kč 

f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400343000000 o 282 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 5137, ORG 0400343000000 o 282 tis. Kč 

g) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 311x, pol. 6121, UZ 3595, ORG dle bodu g) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 315 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 3595, ORG 0400028000000 o 315 tis. Kč
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400028000000 o 315 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 315 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 5136 o 60 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5194 o 60 tis. Kč 
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i) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429,  pol. 6121 o 113 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121, ORG 0400363000000 o 113 tis. Kč 

j) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331, ORG 211 o 3 998 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 3 998 tis. Kč 

k) 
- sníží běžné výdaje § 5213, pol. 5903 o 400 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 2, § 5213, pol. 5133 o 400 tis. Kč 

l) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 18 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 170 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5xxx o 141 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 6121 o 36 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6123 o 330 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 695 tis. Kč 

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

a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, odloučené pracoviště 
MŠ Mitušova 90, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Mitušova 1506/16, 
IČO 70631735, o částku 788 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

b) Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-
Jih, Výškovice, Staňkova 156/33, IČO 75029839, o částku 41 tis. Kč s časovou použitelností 
od 01.01.2020 do 31.12.2020 

c) Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-
Jih, Hrabůvka, Adamusova 1041/7, IČO 75029871, o částku 22 tis. Kč s časovou použitelností 
od 01.01.2020 do 31.12.2020 

d) Základní a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1, IČO 70978352, o částku 159 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

e) Základní a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2600/6b, IČO 70978328, o částku 8 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

f) Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 
Výškovice, Srbská 450/2, IČO 70631778, o částku 154 tis. Kč s časovou použitelností 
od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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g) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-
Jih, Hrabůvka, Klegova 1398/27, IČO 70978379, o částku 27 tis. Kč s časovou použitelností 
od 01.01.2020 do 31.12.2020 

h) Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, 
Dr. Martínka 1439/4, IČO 73184560, o částku 33 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

3. snížení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci 
zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, 
Kpt. Vajdy 3202/6, IČO 66739331, o částku 3 998 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: 05.11.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0089/20 
Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 3500/RMOb-JIH/1822/59 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
Metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2021 ve znění 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0274/20 
Výpůjčka bytů na ulici Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 3501/RMOb-JIH/1822/59 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o výpůjčce bytů č. 8, 9 a 10 o celkové výměře 87,16 m² nacházejících se v 2. NP budovy 
č.p. 677, která je součástí pozemku p.č.st. 691/1 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Odborářská 
677/72, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené do správy 
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání jako zázemí pro zaměstnance vypůjčitele 
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2. o uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359, na dobu 
určitou od 1.11.2020 do 31.12.2020, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.10.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0258/20 
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3502/RMOb-JIH/1822/59 

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-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
Šeříková 682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631786, za účelem vyhlášení výběrového 
řízení na dodávku zboží v předpokládané výši 594 tis. Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

  
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Šeříková 682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631786, jmenovat členem 
hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jana Gajdošová, T: 31.12.2020
 pověřena řízením 

 

 


