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Usnesení 
5. schůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 10.01.2019 

  

čís. 0215/RMOb-JIH/1822/5 
- 

0239/RMOb-JIH/1822/5 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

  
  
  
 

______________________________ 
Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 
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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 10.01.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

0215/RMOb-JIH/1822/5 OFR/RMOb/00
03/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 1/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0216/RMOb-JIH/1822/5 OFR/RMOb/00
01/19 

Návrh na zřízení oprávnění k nakládání 
s prostředky na účtech Komerční banky, a.s. 

0217/RMOb-JIH/1822/5 OFR/RMOb/00
02/19 

Návrh na zrušení oprávnění k nakládání 
s prostředky na účtech Komerční banky, a.s. 

0218/RMOb-JIH/1822/5 SOC/RMOb/00
16/18 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

0219/RMOb-JIH/1822/5 OSR/RMOb/00
02/19 

Návrh na vyřazení odcizeného majetku Základní 
školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace 

0220/RMOb-JIH/1822/5 OSR/RMOb/00
01/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 

0221/RMOb-JIH/1822/5 OBH/RMOb/01
20/18 

Výpůjčka nebytových prostor v bytovém domě 
na ul. Čujkovova 1719/31, O.-Zábřeh 

0222/RMOb-JIH/1822/5 OBH/RMOb/01
29/18 

Dohoda o ukončení dohody o užívání vlajkových 
stožárů č. 44/014/706/10 

0223/RMOb-JIH/1822/5 OBH/RMOb/01
31/18 

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu 
bytu 

0224/RMOb-JIH/1822/5 OBH/RMOb/01
28/18 

Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní 
nájemné 

0225/RMOb-JIH/1822/5 OBH/RMOb/01
26/18 

Poskytnutí slevy z nájemného z důvodu nemožnosti 
používat garážové stání během realizace investiční 
akce v bytovém domě na ul. Fr. Formana 51, 
Ostrava-Dubina 

0226/RMOb-JIH/1822/5 INV/RMOb/005
8/18 

Dohoda o ukončení smluvního vztahu 
na zpracování projektové dokumentace na akci 
“Vybudování parkovacích stání na ul. J. Kotase, 
k.ú. Hrabůvka” 

0227/RMOb-JIH/1822/5 OMJ/RMOb/01
27/18 

Záměr na pronájem parkovacích stání 
v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy - 
1 

0228/RMOb-JIH/1822/5 OMJ/RMOb/01
28/18 

Záměr na pronájem parkovacích stání 
v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy - 
2 

0229/RMOb-JIH/1822/5 OMJ/RMOb/01
29/18 

Záměr na změnu nájemní smlouvy, část pozemku v 
k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova 

0230/RMOb-JIH/1822/5 OMJ/RMOb/01
25/18 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbě garáže v k. ú. 
Hrabůvka 
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0231/RMOb-JIH/1822/5 OMJ/RMOb/01
26/18 

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

0232/RMOb-JIH/1822/5 OVZ/RMOb/01
01/18 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného 
DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém 
„Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví 
SMO, městského obvodu Ostrava - Jih” 

0233/RMOb-JIH/1822/5 OVZ/RMOb/00
01/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 
145.18 „Dodávka software dle GDPR 
pro počítačovou síť” 

0234/RMOb-JIH/1822/5 OVZ/RMOb/01
00/18 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS 
„Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví 
SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ 

0235/RMOb-JIH/1822/5 OSC/RMOb/00
01/19 

Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky 

0236/RMOb-JIH/1822/5 OPVO/RMOb/0
001/19 

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty - Bc. Martin 
Bednář 

0237/RMOb-JIH/1822/5 OPR/RMOb/00
01/19 

Schválení dohody o narovnání 

0238/RMOb-JIH/1822/5 INV/RMOb/000
2/19 

Rekonstrukce objektu sportovního areálu 
ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice - Dodatek č. 
7 

0239/RMOb-JIH/1822/5 ODK/RMOb/00
01/19 

Uzavření kupní smlouvy na dodávku pracovních 
strojů pro výkon zimní údržby v městském obvodě 
Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0003/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 1/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0215/RMOb-JIH/1822/5 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 3 450 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3xxx, pol. 6121, ORG dle bodu a) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 3 450 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5222 o 20 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 17.01.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0001/19 
Návrh na z řízení oprávn ění k nakládání s prost ředky na ú čtech Komer ční banky, a.s. 
  
Usnesení číslo: 0216/RMOb-JIH/1822/5 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

zřízení oprávnění k nakládání s prostředky na účtech Komerční banky, a.s., oprávněným 
osobám ve znění příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.01.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0002/19 
Návrh na zrušení oprávn ění k nakládání s prost ředky na ú čtech Komer ční banky, a.s. 
  
Usnesení číslo: 0217/RMOb-JIH/1822/5 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

zrušení oprávnění k nakládání s prostředky na účtech Komerční banky, a.s., oprávněné osobě 
ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.01.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0016/18 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 0218/RMOb-JIH/1822/5 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

Horymírova 125, 0+1, I. kat., č. b. 48 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX nar. XXXX, bytem Ostrava-Záb řeh, Karpatská 
XXXXXXX 

  
(zn. předkl.) 

OSR/RMOb/0002/19 
Návrh na vy řazení odcizeného majetku Základní školy Ostrava- Hrabůvka, Provaznická 
64, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0219/RMOb-JIH/1822/5 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vyřazení odcizeného majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace v celkové hodnotě 7 761,85 Kč dle předloženého návrhu 
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(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0001/19 
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2018 Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 15, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0220/RMOb-JIH/1822/5 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 
15, příspěvkové organizace, a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 
1 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy  

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0120/18  
Výpůjčka nebytových prostor v bytovém dom ě na ul. Čujkovova 1719/31, O.-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 0221/RMOb-JIH/1822/5 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o výpůjčce prostor o celkové výměře 45,44 m² nacházejících se v 1. NP jiné stavby č.p. 1719, 
která je součástí pozemku p.č.st. 2184 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 
1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Ostrava-Jih, a výpůjčce movitých věcí, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní 
dobou, za účelem poskytování volnočasových aktivit dětí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí a o uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Centrum sociálních služeb Ostrava, 
o.p.s, se sídlem Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 28659392, v rozsahu 
dle přílohy č. 2, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.02.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  
 
 
 



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

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 

Strana 7/17 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0129/18  
Dohoda o ukon čení dohody o užívání vlajkových stožár ů č. 44/014/706/10 
  
Usnesení číslo: 0222/RMOb-JIH/1822/5 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o ukončení dohody o užívání č. 44/014/706/10, ve znění dodatků, dvou vlajkových stožárů 
na pozemku parc. č. 433/34 umístěnými před vstupem do budovy školy na ulici Mjr. Nováka 
34 v Ostravě-Hrabůvce, uživatelem Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o. se sídlem Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Mojmírovců 
1002/42, IČO 27731073, zastoupená jednatelem JUDr. Pavlem Petrem, Ph.D., LL.M. dohodou 
ke dni 31.01.2019 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.01.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0131/18  
Zaslání výzvy p řed podáním výpov ědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0223/RMOb-JIH/1822/5 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 2, 3 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 

Františka Formana XXXXXX, XXX, standard, č. b. XX 
XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem Fr antiška Formana XXXXXX, 
OstravaXXXXXXX 

 
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0128/18  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením za smluvní nájemné 
  
Usnesení číslo: 0224/RMOb-JIH/1822/5 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1) o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne 
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účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

a) Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 9 - XXXXXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Horní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

b) Vlasty Vlasákové 966/2, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 10 - XXXXXXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Letní XXXXX, Haví řov-Šumbark 

c) Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 22 - XXXX XXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Dr. Martínka XXXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

d) Jiskřiček 2214/12, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 4 - XXXXX XXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Řadová XXXXXX, Ostrava-Výškovice 

e) Volgogradská 2376/92, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 8 - XXXXXXXXXX XXXXX, 
nar.  XXXXXXXXXX, Výškovická XXXXXXX, Ostrava-Výškovice 

f) Volgogradská 2461/18, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 5 - XXXXXXX XXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Srbská XXXXXX, Ostrava-Výškovice 

g) Patrice Lumumby 2595/3, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 50 - XXXXX XXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, V řesinská XXXXXXX, Hlučín-Darkovičky 

h) Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 10 - XXXXXXXXX XXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Bánov XXX 

i) Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 66 - XXXXXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Československé armády XXXXXXX, Česká Lípa 

j) Dr. Šavrdy 3020/7, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 14 - XXXXXXXX XXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Dr. Šavrdy XXXXXX, Ostrava-Bělský Les 

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 bytu č. 48, 0+1, standard, ul. Václava Košaře 122/1, 
Ostrava-Dubina výběrovým řízením za smluvní nájemné a pronájem bytu “výběrovým řízením 
za smluvní nájemné” znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0126/18  
Poskytnutí slevy z nájemného z d ůvodu nemožnosti používat garážové stání b ěhem 
realizace investi ční akce v bytovém dom ě na ul. Fr. Formana 51, Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 0225/RMOb-JIH/1822/5 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí slevy z nájemného za garážové stání  v objektu k bydlení  č.p. 273, který je 
součástí pozemku p.č. 71/118 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 273/51, 
Ostrava-Dubina  za období od 01.10.2018 do 31.10.2018 nájemci  XXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, ve  výši 
815 Kč, z důvodu nemožnosti používat garážové stání  během realizace investiční akce 
„Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů a oprava střechy” v bytovém domě 

  
(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0058/18 
Dohoda o ukon čení smluvního vztahu na zpracování projektové dokum entace na akci 
“Vybudování parkovacích stání na ul. J. Kotase, k.ú . Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 0226/RMOb-JIH/1822/5 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu, kterou se ukončují práce na zpracování 
projektové dokumentace dle smlouvy o dílo agendové č. S/0176 /2017/INV ze dne  22.02.2017 
na akci s názvem “Vybudování parkovacích stání na ul. J. Kotase, k.ú. Hrabůvka” 
se zhotovitelem IVITAS, a.s. IČO 25357255 a úhradě části provedeného díla ve výši 
110 836 Kč vč. DPH 

  
2) ukládá 
  

zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dohody o ukončení smluvního vztahu 
dle smlouvy o dílo č. S/0176/2017/INV na zpracování projektové dokumentace na veřejnou 
zakázku VZ 112.16 “Vybudování parkovacích stání na ul. J.Kotase, k.ú. Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 20.02.2019
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0127/18 
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina 
u Ostravy - 1 
  
Usnesení číslo: 0227/RMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout: 

 
1) parkovací stání č. 53 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka 
Formana 
 
2) parkovací stání č. 46 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 
 
3) parkovací stání č. 41/1 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, 
obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty 
Vlasákové 
 

4) parkovací stání č. 52 v podzemním 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 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0128/18  
Záměr na pronájem parkovacích stán í v parkovacích objektech v k. ú. Dubina 
u Ostravy - 2 
  
Usnesení číslo: 0228/RMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout: 

1) parkovací stání č. 01, 04, 10, 17, 20, 22, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 44, 48, 49, 56, 58, 59 
a 60 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, garáž, která je 
součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana 

2) parkovací stání č. 19/1 a 41/2 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby 
bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 199 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha 
Václavka 
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3) parkovací stání č. 19/2 a 20 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby 
bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha 
Václavka 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0129/18  
Záměr na zm ěnu nájemní smlouvy, část pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Lumírova 
  
Usnesení číslo: 0229/RMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru změnit Nájemní smlouvu č. 30/18/OMJ ze dne 20.04.2018, uzavřenou s XXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, za ú čelem umístění a užívání parkovacího stání, spočívající 
v  rozšíření výměry předmětu nájmu - části pozemku parc.č. 793/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, z 15,3 m2 na 17,85 m2 a změně výše nájemného dle nové výměry 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0125/18  
Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavb ě 
garáže v k. ú. Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 0230/RMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo 
k nemovité věci stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 1147 v k. ú. Hrabůvka, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih 
dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0126/18  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0231/RMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou: 
1. pozemek parc.č.st. 1993/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy 
2. pozemek parc.č.st. 2623, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh 
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nad Odrou, lokalita U Výtopny 
3. pozemek parc.č.st. 3584, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita U Výtopny 
4. pozemek parc.č.st. 4950/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita ul. Starobělská 
5. část pozemku parc.č.st. 2961/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,98 m2 (celková 
výměra 228 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38594 
příslušejícího k jednotce 16/494 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 
6. část pozemku parc.č.st. 2969/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,86 m2 (celková 
výměra 238 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1627/39264 
příslušejícího k jednotce 8/307 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 
7. část pozemku parc.č.st. 2981/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,58 m2 (celková 
výměra 246 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/39280 
příslušejícího k jednotce 1/45 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
  

OVZ/RMOb/0101/18 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka na 
stavební práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav ve volných 
bytech ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 0232/RMOb-JIH/1822/5 

 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí zařazení níže 
uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných 
bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- Romana Przeczka, Prachatická 181/100, 735 64, Havířov - Dolní Suchá, IČO: 46121587 
(žádost o účast č. 38) 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0001/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na dodávky) -
VZ 145.18 „Dodávka software dle GDPR pro po čítačovou sí ť” 
  
Usnesení číslo: 0233/RMOb-JIH/1822/5 

OVZ 

k usnesení č. 0039/RMOb-JIH/1822/1 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vyloučení účastníka zadávacího řízení NETIA, s.r.o., Hliníky 259, 679 72 Kunštát, 
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IČO: 25588869, ze zadávacího řízení, v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky 
na dodávky VZ 145.18 „Dodávka software dle GDPR pro počítačovou síť” a o uzavření 
smlouvy u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem VÍTKOVICE IT 
SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 28606582, 
za nabídkovou cenu 1 023 007 Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  

odboru hospodářské správy připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 145.18 „Dodávka software dle GDPR 
pro počítačovou síť” 

  
 Vyřizuje: Ing. Radim Navrátil, T: 08.02.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy, BOZP a PO 
4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 145.18 
„Dodávka software dle GDPR pro počítačovou síť” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.02.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0100/18 
Souhrnná zpráva (podlimitní ve řejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 
10.16 DNS „Provád ění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, m ěstského 
obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 0234/RMOb-JIH/1822/5 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v DNS 
VZ 10.16 Dynamický nákupní systém “Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví 
SMO, městského obvodu Ostrava-Jih” dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za IV. čtvrtletí roku 2018, a to: 
- 162/2018 Oprava volného bytu č. 3, Jubilejní 60/345, Ostrava-Hrabůvka, 
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- 164/2018 Oprava volného bytu č. 4, Rodimcevova 24/2060, Ostrava-Zábřeh, 
- 167/2018 Oprava volného bytu č. 6, Abramovova 14/1590, Ostrava-Zábřeh, 
- 168/2018 Oprava volného bytu č. 61, Břenkova 7/2974, Ostrava-Zábřeh, 
- 174/2018 Oprava volného bytu č. 10, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 175/2018 Oprava volného bytu č. 92, Čujkovova 32/1737, Ostrav-Zábřeh, 
- 179/2018 Oprava volného bytu č. 47, Stadická 3/1369, Ostrava-Hrabůvka, 
- 180/2018 Oprava volného bytu č. 6, Zlepšovatelů 14/556, Ostrava-Hrabůvka, 
- 181/2018 Oprava volného bytu č. 3, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 182/2018 Oprava volného bytu č. 10, Odborářská 70/676, Ostrava-Hrabůvka, 
- 183/2018 Oprava volného bytu č. 26, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 184/2018 Oprava volného bytu č. 43, V. Košaře 3/123, Ostrava-Dubina, 
- 185/2018 Oprava volného bytu č. 14, Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh, 
- 186/2018 Oprava volného bytu č. 1, Mládeže 12/507, Ostrava-Hrabůvka, 
- 187/2018 Oprava volného bytu č. 13, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 188/2018 Oprava volného bytu č. 50, Výškovická 153/447, Ostrava-Výškovice, 
- 189/2018 Oprava volného bytu č. 77, Výškovická 151/446, Ostrava-Výškovice, 
- 190/2018 Oprava volného bytu č. 6, V. Jiříkovského 27/167, Ostrava-Dubina, 
- 191/2018 Oprava volného bytu č. 5, Zlepšovatelů 26/562, Ostrava-Hrabůvka, 
- 192/2018 Oprava volného bytu č. 1, Svornosti 39/2297, Ostrava-Zábřeh, 
- 193/2018 Oprava volného bytu č. 58, V. Košaře 1/122, Ostrava-Dubina, 
- 194/2018 Oprava volného bytu č. 10, Edisonova 15/377, Ostrava-Hrabůvka, 
- 195/2018 Oprava volného bytu č. 3, Edisonova 31/354, Ostrava-Hrabůvka, 
- 196/2018 Oprava volného bytu č. 88, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 197/2018 Oprava volného bytu č. 39, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 198/2018 Oprava volného bytu č. 49, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 199/2018 Oprava volného bytu č. 1, Jubilejní 58/344, Ostrava-Hrabůvka, 
- 200/2018 Oprava volného bytu č. 1, Čujkovova 7/1708, Ostrava-Zábřeh, 
- 201/2018 Oprava volného bytu č. 20, Dr. Šavrdy 19/3029, Ostrava-Bělský Les, 
- 202/2018 Oprava volného bytu č. 4, Fr. Formana 51/273, Ostrava-Dubina, 
- 203/2018 Oprava volného bytu č. 8, Karpatská 20/2857, Ostrava-Zábřeh, 
- 204/2018 Oprava volného bytu č. 2, Jubilejní 3/332, Ostrava-Hrabůvka, 
- 205/2018 Oprava volného bytu č. 5, Jubilejní 65/494, Ostrava-Hrabůvka, 
- 206/2018 Oprava volného bytu č. 12, Dr. Šavrdy 9/3021, Ostrava-Bělský Les, 
- 207/2018 Oprava volného bytu č. 8, Fr. Fomrna 51/273, Ostrava-Dubina, 
- 208/2018 Oprava volného bytu č. 2, V. Jiříkovského 27/167, Ostrava-Dubina, 
- 209/2018 Oprava volného bytu č. 9, V. Vlasákové 2/966, Ostrava-Bělský Les, 
- 210/2018 Oprava volného bytu č. 17, Výškovická 186/632, Ostrava-Výškovice, 
- 211/2018 Oprava volného bytu č. 8, V. Jiřikovského 35/171, Ostrava-Dubina, 
- 212/2018 Oprava volného bytu č. 41, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh, 
- 213/2018 Oprava volného bytu č. 14, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh, 
- 214/2018 Oprava volného bytu č. 10, Horymírova 14/2974, Ostrava-Zábřeh, 
- 215/2018 Oprava volného bytu č. 22, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 216/2018 Oprava volného bytu č. 8, Vaňkova 48/1011, Ostrava-Bělský Les, 
- 217/2018 Oprava volného bytu č. 4, Jiskřiček 12/2214, Ostrava-Zábřeh, 
- 218/2018 Oprava volného bytu č. 22, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 220/2018 Oprava volného bytu č. 37, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh, 
- 221/2018 Oprava volného bytu č. 50, P. Lumumby 3/2595, Ostrava-Zábřeh, 
- 222, 226/2018 Oprava volného bytu č. 4 a č. 8, Fr. Formana 51/273, Ostrava-Dubina, 
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- 223/2018 Oprava volného bytu č. 5, Volgogradská 18/2461, Ostrava-Zábřeh, 
- 224/2018 Oprava volného bytu č. 3, Fr. Formana 57/276, Ostrava-Dubina, 
- 225/2018 Oprava volného bytu č. 2, Jubilejní 3/332, Ostrava-Hrabůvka, 
- 227/2018 Oprava volného bytu č. 13, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 228/2018 Oprava volného bytu č. 8, Volgogradská 117/2393, Ostrava-Zábřeh, 
- 229/2018 Oprava volného bytu č. 21, V. Vlasákové 19/964, Ostrava-Bělský Les, 
- 230/2018 Oprava volného bytu č. 12, Dr. Šavrdy 9/3021, Ostrava-Bělský Les, 
- 231/2018 Oprava volného bytu č. 75, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh, 
- 232/2018 Oprava volného bytu č. 66, Horymírova 14/2949, Ostrava-Zábřeh, 
- 233/2018 Oprava volného bytu č. 60, Břenkova 7/2974, Ostrava-Zábřeh, 
- 234/2018 Oprava volného bytu č. 22, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 235/2018 Oprava volného bytu č. 22, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 236/2018 Oprava volného bytu č. 2, Jubilejní 3/332, Ostrava-Hrabůvka, 
- 237/2018 Oprava volného bytu č. 5, Volgogradská 18/2461, Ostrava-Zábřeh, 
- 238/2018 Oprava volného bytu č. 3, Fr. Formana 57/276, Ostrava-Dubina, 
- 239/2018 Oprava volného bytu č. 75, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 240/2018 Oprava volného bytu č. 9, V. Košaře 1/122, Ostrava-Dubina, 
- 241/2018 Oprava volného bytu č. 12, Volgogradská 96, Ostrava-Zábřeh, 
- 242/2018 Oprava volného bytu č. 12, Plzeňská 8/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 243/2018 Oprava volného bytu č. 5, Svornosti 37/2298, Ostrava-Zábřeh, 
- 244/2018 Oprava volného bytu č. 4, Jiskřiček 12/2214, Ostrava-Zábřeh, 
- 245/2018 Oprava volného bytu č. 8, V. Jiříkovského 35/171, Ostrava-Dubina, 
- 246/2018 Oprava volného bytu č. 1, Čukovova 7/1708, Ostrava-Zábřeh, 
- 247/2018 Oprava volného bytu č. 4, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 248/2018 Oprava volného bytu č. 61, Výškovická 153/447, Ostrava-Výškovice, 
- 249/2018 Oprava volného bytu č. 19, V. Vlasákové 15/962, Ostrava-Bělský Les, 
- 250/2018 Oprava volného bytu č. 55, Jugoslávská 20/2777, Ostrava-Zábřeh, 
- 251/2018 Oprava volného bytu č. 38, V. Košaře 3/123, Ostrava-Dubina, 
- 252/2018 Oprava volného bytu č. 48, V. Košaře 1/122, Ostrava-Dubina, 
- 253/2018 Oprava volného bytu č. 10, Fr. Formana 28/277, Ostrava-Dubina, 
- 254/2018 Oprava volného bytu č. 11, P. Lumumby 2/2263, Ostrava-Zábřeh, 
- 255/2018 Oprava volného bytu č. 5, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh, 
- 256/2018 Oprava volného bytu č. 29, Tarnavova 6/3015, Ostrava-Zábřeh, 
- 257/2018 Oprava volného bytu č. 6, Volgogradská 139/2438, Ostrava-Zábřeh, 
- 258/2018 Oprava volného bytu č. 4, Volgogradská 145/2435, Ostrava-Zábřeh, 
- 259/2018 Oprava volného bytu č. 29, Plzeňská 10/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 260/2018 Oprava volného bytu č. 11, V. Vlasákové 21/965, Ostrava-Bělský Les, 
- 261/2018 Oprava volného bytu č. 11, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh, 
- 262/2018 Oprava volného bytu č. 40, Stadická 3/1369, Ostrava-Hrabůvka, 
- 263/2018 Oprava volného bytu č. 14, Dr. Šavrdy 7/3020, Ostrava-Bělský Les, 
- 265/2018 Oprava volného bytu č. 28, Vaňkova 46/1010, Ostrava-Bělský Les, 
- 266/2018 Oprava volného bytu č. 8, V. Vlasákové 15/962, Ostrava-Bělský Les 
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(zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0001/19 
Projednání návrhu obecn ě závazné vyhlášky 
  
Usnesení číslo: 0235/RMOb-JIH/1822/5 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) navrhuje 
  

doplnění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním 
klidu, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to dle Přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru správních činností informovat Magistrát města Ostravy o usnesení dle bodu 1) tohoto 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 11.01.2019
 vedoucí odboru správních činností 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0001/19 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty - Bc. Martin Bedná ř 
  
Usnesení číslo: 0236/RMOb-JIH/1822/5 

OPVO 

k usnesení č. 7670/RMObM-JIH/1418/3 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Švédska, která se konala ve dnech 
01. - 05.01.2019,  podanou starostou, Bc. Martinem Bednářem, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OPR/RMOb/0001/19 
Schválení dohody o narovnání 
  
Usnesení číslo: 0237/RMOb-JIH/1822/5 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih, IČO 00845451, se sídlem Horní 791/3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka  a MŽT 
Stavitelství, a.s., IČO 27762157, se sídlem Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 08.02.2019
 tajemník 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0002/19 
Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charváts ká 10, Ostrava - Výškovice - 
Dodatek č. 7 
  
Usnesení číslo: 0238/RMOb-JIH/1822/5 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. S/0503/2018/INV na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice“ 
se zhotovitelem OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto 
zakázku o částku  546 791,68 Kč bez DPH na částku 39 559 097,70 Kč bez DPH, a kterým 
se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprováděných některých prací 
a z důvodu realizace nových prací nutných k dokončení této zakázky 

  
2) ukládá 
  

zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 7  ke Smlouvě o dílo 
č. S/0503/2018/INV na veřejnou zakázku “Rekonstrukce objektu a sportovního areálu 
ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 25.01.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
 (zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0001/19  
Uzavření kupní smlouvy na dodávku pracovních stroj ů pro výkon zimní údržby v 
městském obvod ě Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0239/RMOb-JIH/1822/5 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření kupní smlouvy s firmou Chlebiš s.r.o., IČO 27848361 na dodávku 3 ks pracovních 
strojů pro výkon zimní údržby v městském obvodě Ostrava-Jih dle předloženého návrhu 

  
 

 


