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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 12.11.2020 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

3510/RMOb-JIH/1822/60 OFR/RMOb/00
90/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 42/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3511/RMOb-JIH/1822/60 OFR/RMOb/00
91/20 

Návrh nového ceníku peněžních a obchodních 
služeb České národní banky 

3512/RMOb-JIH/1822/60 OPVO/RMOb/0
012/20 

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského 
obvodu 

3513/RMOb-JIH/1822/60 OPVO/RMOb/0
015/20 

Návrh na poskytnutí peněžitého plnění občanům 

3514/RMOb-JIH/1822/60 OSR/RMOb/00
12/20 

Podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu pro projekt 
Bytový dům Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice - 
zateplení fasády 

3515/RMOb-JIH/1822/60 OSR/RMOb/00
16/20 

Přijetí dotace ze Státního fondu podpory investic 
pro projekt Regenerace sídliště Hrabůvka - 1. etapa, 
Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové 

3516/RMOb-JIH/1822/60 VSV/RMOb/00
13/20 

Darovací smlouva 

3517/RMOb-JIH/1822/60 OHS/RMOb/00
23/20 

Návrh na poskytnutí peněžitého plnění pro jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh 2020 

3518/RMOb-JIH/1822/60 OSK/RMOb/02
59/20 

Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-
Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, 
do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

3519/RMOb-JIH/1822/60 OSK/RMOb/02
60/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace 

3520/RMOb-JIH/1822/60 OSK/RMOb/02
61/20 

Souhlas s přijetím daru pro Mateřskou školu 
Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkovou 
organizaci 

3521/RMOb-JIH/1822/60 OSK/RMOb/02
62/20 

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace 

3522/RMOb-JIH/1822/60 OSK/RMOb/02
63/20 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč 

3523/RMOb-JIH/1822/60 OSK/RMOb/02
64/20 

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

3524/RMOb-JIH/1822/60 OSK/RMOb/02
66/20 

Předání projektové dokumentace 

3525/RMOb-JIH/1822/60 OSK/RMOb/02
67/20 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 
1, příspěvkové organizace 
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3526/RMOb-JIH/1822/60 OSK/RMOb/02
68/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace 

3527/RMOb-JIH/1822/60 OSK/RMOb/02
69/20 

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

3528/RMOb-JIH/1822/60 OSK/RMOb/02
78/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, 
příspěvkové organizace 

3529/RMOb-JIH/1822/60 OSK/RMOb/02
79/20 

Prodloužení termínu k odstranění nedostatků 

3530/RMOb-JIH/1822/60 OSK/RMOb/02
80/20 

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

3531/RMOb-JIH/1822/60 OSK/RMOb/02
81/20 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

3532/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
66/20 

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

3533/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
68/20 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí 
dvou let od přechodu nájmu bytu ze zákona 

3534/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
71/20 

Pronájem prostor v objektech na ulici 
Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce 
a Horymírova 3054/121 v Ostravě-Zábřehu 

3535/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
77/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na servis a opravy 
zdvihacích zařízení v bytových domech 

3536/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
79/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

3537/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
80/20 

Výpověď z nájmu bytu 

3538/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
81/20 

Výzva nájemcům bytů k odstranění závadného 
chování 

3539/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
82/20 

VZ 30.20 - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
,,Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, 
ÚMOb Ostrava-Jih” 

3540/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
83/20 

Poskytnutí slevy z nájemného a prodloužení 
přechodné doby změny účelu užívání z důvodu 
rekonstrukce prostoru v objektu k bydlení 
na ul. Rodimcevova 2055/25, Ostrava-Zábřeh 

3541/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
86/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

3542/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
87/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

3543/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
88/20 

Pronájem náhradního bytu 

3544/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
89/20 

Připojení nebytových a školských objektů 
na optickou síť elektronických komunikací 

3545/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
93/20 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava společných prostor 
v objektu Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina” 
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3546/RMOb-JIH/1822/60 ODK/RMOb/00
67/20 

Schválení aktualizace odpisového plánu pro rok 
2020 příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 

3547/RMOb-JIH/1822/60 ODK/RMOb/00
66/20 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácení 
dřeviny 

3548/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
09/20 

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

3549/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
64/20 

Návrh na výpověď z nájmu, části pozemků v k. ú. 
Výškovice u Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Výškovická 

3550/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
68/20 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Pavlovova - Rudná 

3551/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
69/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemků v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ulice V Troskách 

3552/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
70/20 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 

3553/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
71/20 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Zábřeh, ul. Čujkovova 

3554/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
72/20 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Grégrova 

3555/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
73/20 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Rudná 

3556/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
76/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova 

3557/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
77/20 

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

3558/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
82/20 

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

3559/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
91/20 

Záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Edisonova 

3560/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
92/20 

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

3561/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
93/20 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím 
objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka 

3562/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
94/20 

Změna nájemní smlouvy v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní  

3563/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
97/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbě garáže v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

3564/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
98/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita - Při Hůře 

3565/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/03
99/20 

Pronájem částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Svatoplukova 

3566/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/04
00/20 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Baranovova 
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3567/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/04
14/20 

Stavební záměr, pronájem částí pozemků a zřízení 
věcného břemene na pozemky v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Slezská x Provaznická 

3568/RMOb-JIH/1822/60 OMJ/RMOb/04
16/20 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou a záměr 
na pronájem parkovacího stání v k. ú. Dubina 
u Ostravy 

3569/RMOb-JIH/1822/60 OVZ/RMOb/01
95/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 77.20 „Oprava 
školní kuchyně vč. pořízení vybavení 
MŠ P. Lumumby 14” 

3570/RMOb-JIH/1822/60 OVZ/RMOb/02
02/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 80.20 „Výměna 
plynových nebo kombinovaných sporáků 
v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

3571/RMOb-JIH/1822/60 OVZ/RMOb/02
05/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 83.20 „Stavební 
práce v objektu Autodopravy, Moravská 93a), 
Ostrava-Hrabůvka“ 

3572/RMOb-JIH/1822/60 OVZ/RMOb/02
06/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 68.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce školní 
kuchyně včetně pořízení vybavení 
v ZŠ Horymírova 100“ 

3573/RMOb-JIH/1822/60 OVZ/RMOb/02
07/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 85.20 „Rajonové čištění 
místních komunikací III. a IV. třídy na území 
MěOb Ostrava – Jih v letech 2021 a 2022“ 

3574/RMOb-JIH/1822/60 OVZ/RMOb/02
08/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 75.20 „Nákup osobního 
vozidla s odkupem vozidla Volkswagen Passat“ 

3575/RMOb-JIH/1822/60 OVZ/RMOb/02
09/20 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného 
DNS (nadlimitní veřejná zakázka na služby) – 
VZ 37.20 Dynamický nákupní systém „Inženýrsko-
investorská činnost a stavebně technický dozor 
investora při realizaci stavebních a jiných prací” 

3576/RMOb-JIH/1822/60 OVZ/RMOb/02
10/20 

Námitky a rozhodnutí o nich (zjednodušené 
podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka 
na stavební práce) – VZ 44.20 „Oprava oplocení 
MŠ Rezkova 14” 

3577/RMOb-JIH/1822/60 OVZ/RMOb/02
11/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 84.20 Zpracování 
projektové dokumentace „MŠ F. Formana 13 – 
oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení“ 
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3578/RMOb-JIH/1822/60 OVZ/RMOb/02
12/20 

Námitky a rozhodnutí o nich (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 31.20 „Zajištění celoroční 
údržby veřejných travnatých ploch v městském 
obvodě Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022” - část 3 - 
Hrabůvka 

3579/RMOb-JIH/1822/60 OVZ/RMOb/02
13/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 82.20 „Oprava 
hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-
Hrabůvka” 

3580/RMOb-JIH/1822/60 OVZ/RMOb/01
76/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce, užší řízení) - VZ 60.20 
Dynamický nákupní systém „Provádění oprav 
v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu 
Ostrava - Jih“ 

3581/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
91/20 

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

3582/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
92/20 

Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě nájemce 
v objektu na ul. Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce 

3583/RMOb-JIH/1822/60 OBH/RMOb/02
95/20 

Pronájem náhradního bytu 

3584/RMOb-JIH/1822/60 INV/RMOb/005
3/20 

Dodatek č.1 k SOD S/0454/2020/INV ze dne 
12.06.2020, VZ 16.20 „Rekonstrukce podchodu 
pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“ 

3585/RMOb-JIH/1822/60 INV/RMOb/005
5/20 

Zpětvzetí žádosti o územní rozhodnutí “Parkovací 
stání na ul. Cholevova” 

3586/RMOb-JIH/1822/60 ODK/RMOb/00
68/20 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením 
dřeviny 

3587/RMOb-JIH/1822/60 INV/RMOb/005
6/20 

Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště 
na p.p.č. 433/33, Hrabůvka - část rekonstrukce 
ul. Mjr. Nováka - Dodatek č. 2 

3588/RMOb-JIH/1822/60 INV/RMOb/005
7/20 

VZ 89.19. “Zeleň za Lunou” - Dodatek č. 1 

3589/RMOb-JIH/1822/60 INV/RMOb/005
8/20 

Zateplení objektu a oprava zahradních teras 
při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh, dodatek č.1 

3590/RMOb-JIH/1822/60 OFR/RMOb/00
92/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 43/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OMJ/RMOb/03
75/20 

Záměr na změnu smlouvy o výpůjčce pozemků 
v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0090/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 42/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3510/RMOb-JIH/1822/60 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření č. 42/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5171 o 20 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169 o 287 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400013000000 o 287 tis. Kč 

c) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400343000000 o 50 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 5169, ORG 0400343000000 o 50 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400262000000 o 10 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400068000000 o 10 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5171 o 180 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 6121, ORG 0400368000000 o 180 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 16, § 3699, pol. 5169 o 44 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 5139 o 44 tis. Kč 

g) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400147000000 o 35 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400060000000 o 30 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400285000000 o 5 tis. Kč 

h) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400145000000 o 26 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 5137, ORG 0400145000000 o 26 tis. Kč 

i) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 6121, ORG 0400351000000 o 49 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331, ORG 211 o 49 tis. Kč 
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2. zvýšení 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 49 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: 26.11.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0091/20 
Návrh nového ceníku pen ěžních a obchodních služeb České národní banky 
  
Usnesení číslo: 3511/RMOb-JIH/1822/60 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informaci o změně ceníku penežních a obchodních služeb České národní banky, se sídlem 
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO 48136450, s účinností od 1. ledna 2021 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem Části I. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky s účinností 
od 1. ledna 2021, 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: 31.12.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0012/20 
Kontrola pln ění usnesení zastupitelstva m ěstského obvodu 
  
Usnesení číslo: 3512/RMOb-JIH/1822/60 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva s tím, 
že usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se vyřazují ze sledování 

  
 

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0015/20 
Návrh na poskytnutí pen ěžitého pln ění ob čanům 
  
Usnesení číslo: 3513/RMOb-JIH/1822/60 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

poskytnout peněžité plnění občanům jako mimořádné ocenění celoroční práce ve prospěch obce 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0012/20 
Podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního  operačního programu 
pro projekt Bytový d ům Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice - zateplení fas ády 
  
Usnesení číslo: 3514/RMOb-JIH/1822/60 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt Bytový 
dům Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice - zateplení fasády 

  
2) schvaluje 
  

za podmínky úspěšnosti žádosti o dotaci financování projektu z Integrovaného regionálního 
operačního programu pro projekt Bytový dům Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice - zateplení 
fasády v celkové maximální výši 22 242 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování 
v předpokládané výši 8 429 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih dle důvodové 
zprávy 

  
3) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu dle bodu 
1)  tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy z Integrovaného regionálního operačního 
programu 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 30.11.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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(zn. předkl.) 

OSR/RMOb/0016/20 
Přijetí dotace ze Státního fondu podpory investic pro  projekt Regenerace sídlišt ě 
Hrabůvka - 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové 
  
Usnesení číslo: 3515/RMOb-JIH/1822/60 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít Smlouvu č. 3908110165 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného 
prostranství na sídlišti, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem podpory investic, se sídlem 
Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha, IČO: 70856788, na financování projektu “Regenerace 
sídliště Hrabůvka - 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové”, za podmínky souhlasu 
zastupitelstva města s tím, že udržitelnost akce bude 5 let od ukončení její realizace a po tuto 
dobu se nezmění způsob užívání regenerovaného prostranství dle článku III, odst. 3) Smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje zabezpečit všechny úkony potřebné k uzavření smlouvy dle bodu 
1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 30.11.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 
  

(zn. předkl.) 
VSV/RMOb/0013/20 
Darovací smlouva 
  
Usnesení číslo: 3516/RMOb-JIH/1822/60 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít se společností Liberty Ostrava, a.s. se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00, 
Ostrava, IČO: 45193258, Darovací smlouvu, ve znění přílohy č. 1 předkládaného materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0023/20 
Návrh na poskytnutí pen ěžitého pln ění pro jednotku Sboru dobrovolných hasi čů 
Ostrava-Záb řeh 2020 
  
Usnesení číslo: 3517/RMOb-JIH/1822/60 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o poskytnutí peněžitého plnění pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh 2020 
dle přílohy č.1 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0259/20  
Souhlas se zapojením Mate řské školy Ostrava- Výškovice, Sta ňkova 33, p říspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 3518/RMOb-JIH/1822/60 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, 
příspěvkové organizace, se sídlem Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 75029839, 
do projektu v rámci dotačního programu OPVVV MŠMT „Výzva č. 02_20_080 Šablony III” 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0260/20  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole 
Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3519/RMOb-JIH/1822/60 

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, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci, se sídlem
Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, za účelem vyhlášení 
výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění školy v přírodě 
pro žáky základní školy v předpokládané výši 540 000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové 
organizaci, se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, jmenovat 
členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Šebesta, T: 30.04.2021
 ředitel školy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0261/20  
Souhlas s p řijetím daru pro Mate řskou školu Ostrava-Záb řeh, Za Školou 1, 
příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 3520/RMOb-JIH/1822/60 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru ve výši 116 350 Kč do vlastnictví Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Za Školou 1, příspěvkové organizace se sídlem Za Školou 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 75029855, od společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 
158 00 Praha 5, IČO 26178541, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0262/20  
Oznámení o vyhlášení volných dn ů pro žáky Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Zábřeh, Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3521/RMOb-JIH/1822/60 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0263/20  
Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č 
  
Usnesení číslo: 3522/RMOb-JIH/1822/60 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančního daru 20 000 Kč organizaci Kulturně sportovní spolek Elegant, Ostrava-
Jih, Rodinná 678/12, 70030 Ostrava-Zábřeh, IČO 08626502 a uzavřít darovací smlouvu 
dle přílohy č. 2 

  
2) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
Kulturně sportovní spolek Elegant, Rodinná 678/12, 70030 Ostrava-Zábřeh, IČO 08626502, 
za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0264/20  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole Ostrava- Dubina, 
Františka Formana 45, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3523/RMOb-JIH/1822/60 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze “Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1, bodu 1. pro Základní školu 
Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkovou organizaci, se sídlem F. Formana 268/45, 
700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70944661, za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky 
malého rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění školy v přírodě pro žáky základní školy 
v předpokládané výši 2 100 000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Ludmila Večerková, T: 30.04.2021
 ředitelka 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0266/20  
Předání projektové dokumentace 
  
Usnesení číslo: 3524/RMOb-JIH/1822/60 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o předání projektové dokumentace ze Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70978310, v celkové hodnotě 20 000 Kč, statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu 
Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451, dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0267/20  
Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mate řské školy Ostrava- Bělský Les, 
B. Dvorského 1, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3525/RMOb-JIH/1822/60 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, 
příspěvkové organizace, se sídlem B. Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava-Bělský Les, 
IČO 70978352, s projektem „Rekonstrukce školního hřiště”, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0268/20  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Základní školy Ostrava- Hrabůvka, 
Provaznická 64, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3526/RMOb-JIH/1822/60 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2020 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70978310, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2020 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, a to 
zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 28  tis. Kč, dle předložené důvodové 
zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0269/20  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole 
Ostrava-B ělský Les, B. Dvorského 1, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3527/RMOb-JIH/1822/60 

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-Bělský Les, IČO 70978352 za účelem vyhlášení 
výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění školy v přírodě 
pro žáky základní školy v předpokládané výši 1 260 000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 
  

Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci 
jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Miloš Kosík, Ph.D., T: 30.04.2021
 ředitel školy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0278/20  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole Ostrava- Hrabůvka, 
Klegova 27, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3528/RMOb-JIH/1822/60 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1, bodu 1. pro Základní školu 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkovou organizaci, se sídlem Klegova 1398/27, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379, za účelem vyhlášení výběrového řízení na dodávku 
zboží v předpokládané výši 511 tis. Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci, se sídlem 
Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379, jmenovat členem hodnotící komise 
pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Dalibor Kračmar, T: 31.12.2020
 pověřený řízením školy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0279/20  
Prodloužení termínu k odstran ění nedostatk ů 
  
Usnesení číslo: 3529/RMOb-JIH/1822/60 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s prodloužením termínu pro odstranění nedostatků v oblasti účetnictví u  Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, se sídlem 
Březinova 1383/52, 700 30, Ostrava-Zábřeh, IČO: 70978336 
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2) ukládá 
  

řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,Březinova 52, 
RNDr. Janu Veřmiřovskému, Ph.D. zajistit: 

a) rekonstrukci účetnictví za rok 2019 včetně odstranění nedostatků a předložení dokladů, které 
umožní efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných 
rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky 

b) předložení příslušných podkladů zřizovateli ve stanoveném termínu 

  
 Vyřizuje: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., T: 10.12.2020
 ředitel PO 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0280/20  
Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava- Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p říspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 3530/RMOb-JIH/1822/60 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím věcných darů ve výši 30 500 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace se sídlem Volgogradská 2600/6B, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0281/20  
Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření 
  
Usnesení číslo: 3531/RMOb-JIH/1822/60 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu schválit Dodatek přílohy č. 3 ke zřizovací listině 
dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

- Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava–Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379 

- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310 

- Mateřské škole Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci, 
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se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava–Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0266/20  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 
  
Usnesení číslo: 3532/RMOb-JIH/1822/60 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo Hasičská XXXX, obec Ostrava na dobu určitou 
s XXXXX XXXXXXX nar. XXXXXXXXX, Hasi čská XXXXX, Ostrava-Hrabůvka, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0268/20  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 3533/RMOb-JIH/1822/60 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícího se v XX. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní číslo st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Břenkova XXXXX, obec Ostrava, 
na dobu určitou s účinností od XXXXXXXX s XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXX X, 
Břenkova XXXX, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0271/20  
Pronájem prostor v objektech na ulici Odborá řská 677/72 v Ostrav ě-Hrabůvce a 
Horymírova 3054/121 v Ostrav ě-Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 3534/RMOb-JIH/1822/60 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

s účinnosti od 01.01.2021 
a) pronajmout prostory o celkové výměře 961,93 m² nacházející se v 1. a 2. NP budovy č.p. 677, 
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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, se stanovením nájemného ve výši 50 Kč/m²/rok, za účelem užívání 
jako zázemí pro činnost nájemce, zázemí pro poskytovatele sociálních služeb nájemce, zázemí 
pro zaměstnance přímé péče, a za účelem provozování „Zařízení denního pobytu pro seniory 
s nepřetržitým provozem“ 
b) pronajmout prostory o celkové výměře 281,31 m² nacházející se v 1. a 2. NP budovy 
č.p.  3054, která je součástí pozemku p.č.st. 4911 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, se stanovením nájemného ve výši 50 Kč/m²/rok, 
za účelem užívání jako zázemí pro poskytovatele sociálních služeb nájemce, zázemí 
pro zaměstnance přímé péče 
c) uzavřít nájemní smlouvy na uvedené prostory se společností Centrum sociálních služeb Jih, 
příspěvková organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 08238359, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, v rozsahu předložených 
návrhů, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru 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.) 
OBH/RMOb/0277/20  
Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo na servis a opravy zdvihacích za řízení v bytových 
domech 
  
Usnesení číslo: 3535/RMOb-JIH/1822/60 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provádění servisu a oprav zdvihacích zařízení 
v bytových domech se zhotovitelem OTIS a.s., se sídlem J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, 
IČO 42624254,  agendové číslo S/1727/15/OBH ze dne 25.01.2010, kterým se upravuje rozsah 
plnění díla a ukončuje se poskytování plnění u bytového domu č.p. 1718, který je součástí 
pozemku p. č. st. 2083 v k.ú. Zábřeh nad Odrou na ul. Čujkovova 29, 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: 27.11.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0279/20  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 3536/RMOb-JIH/1822/60 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

a) Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 90 - XXXXXX XXXXX XXXX  XXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

b) Rodimcevova 2055/27, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 1 - XXXXXX XXXXXX, XXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

c) Volgogradská 2424/74, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 3 - XXXXXXXX XXXXXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

d) Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 27 - XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e) Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh,  1+3, č. b. 60 - XXXXX XXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

2. o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, 
a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

Františka Formana 277/28, Ostrava-Dubina, 0+2, č. b. 23 - XXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci 
nízkonákladového bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy 

  
 

 
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0280/20  
Výpov ěď z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 3537/RMOb-JIH/1822/60 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  o podání výpovědi z nájmu bytu č. X nacházející se ve X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, 

která stojí na pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
Zábřeh nad Odrou, adresní místo Svornosti XXXXXX, obec Ostrava podle ust. § 2288 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, XXXXXXXXXXX , 
nar. XXXXXXXX bytem Svornosti XXXXXX, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0281/20  
Výzva nájemc ům byt ů k odstran ění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 3538/RMOb-JIH/1822/60 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o zaslání výzvy k odstranění závadného chování nájemcům bytu č. 1 nacházejícího 
se v 1. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX
- zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Volgogradská XXXXXXX, obec Ostrava podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, XXXXXXXX XXXXXXXXX nar. 
XXXXXXXX a XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX , oba bytem Volgogradská 
XXXXXXXX, Ostrava-XXXXX, dle důvodové zprávy 

2. o zaslání výzvy k odstranění závadného chování nájemci bytu č. X nacházejícího 
se v X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX
- zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Čujkovova XXXXX, obec Ostrava podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXX , bytem 
Čujkovova XXXXXX, Ostrava-XXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0282/20  
VZ 30.20 - Dodatek č.1 ke smlouv ě o dílo ,,Rekonstrukce bo čního vstupu do budovy A, 
ÚMOb Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 3539/RMOb-JIH/1822/60 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ag. č. S/0643/2020/OBH ze dne 30.06.2020 
na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, 
ÚMOb Ostrava-Jih” se zhotovitelem Bohumínská stavební, s.r.o., IČO 29392918 se sídlem 
Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín, kterým se mění cena díla z důvodu realizace 
méněprací a dodatečných prací souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle Změnového listu 
č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 521 943,57 Kč bez DPH dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 20.11.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0283/20  
Poskytnutí slevy z nájemného a prodloužení p řechodné doby zm ěny ú čelu užívání 
z důvodu rekonstrukce prostoru v objektu k bydlení na u l. Rodimcevova 2055/25, 
Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 3540/RMOb-JIH/1822/60 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o poskytnutí slevy z nájemného z důvodu rekonstrukce od 01.10.2020 do 18.10.2020 ve výši 
647 Kč za prostor sloužící podnikání o výměře 129,5 m2 v objektu k bydlení  č.p. 2055, který 
je součástí pozemku p.č.st. 2175 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Rodimcevova 2055/25, 
Ostrava-Zábřeh, a o prodloužení přechodné doby změny účelu užívání, dle čl. IV. nájemní 
smlouvy č. 187/20/OBH, na období od 19.10.2020 do 18.12.2020, z důvodu rekonstrukce 
v prostoru sloužícím podnikání 

2. o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 187/20/OBH ze dne 07.09.2020 s Evou 
Hynkovou, se sídlem Výškovická 2539/108, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 71890874, 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: 30.11.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0286/20  
Poskytnutí slevy ze základního nájemného 
  
Usnesení číslo: 3541/RMOb-JIH/1822/60 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

žádost XXXXX a XXXXX XXXXXXXXX, nájemců bytu č. XX v bytovém domě č. p. XXX
na ul. B. Četyny X, který je součástí pozemku p.č. XXX v k.ú. Dubina u Ostravy, o snížení 
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nájemného z důvodu zatékání do bytu ze střechy domu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí slevy ve výši 30% ze základního nájemného zpětně od 01.10.2020 do odstranění 
závady případně do dne předání bytu, po zajištění náhradního bytu  XXXXXXX a XXXXX
XXXXXXXXX, nájemců bytu č. XX v bytovém domě č.p. XXX na ul. B. Četyny X, který je 
součástí pozemku p.č. XXX v k.ú. Dubina u Ostravy v rozsahu předloženého návrhu, dle 
důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0287/20  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Horní 1492/55, Ostrava-
Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3542/RMOb-JIH/1822/60 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 99,83 m2 v I. NP objektu č.p. 1492, stavba 
občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo 
Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, právnické osobě RBP, zdravotní pojišťovna, 
IČO 47673036, se sídlem Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava a uzavřít 
nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného 
ve výši 100 Kč/m²/rok po dobu 2 měsíců a následně ve výši 3 010 Kč/m²/rok, za účelem 
provozování kontaktního místa pro pojištěnce, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy 
do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy 
v rozsahu předloženého návrhu. V případě neuzavření nájemní smlouvy ve stanovené lhůtě, 
bude předmětný prostor pronajat v rozsahu předloženého návrhu nájemní smlouvy dalšímu 
žadateli společnosti YOGOUT s.r.o., IČO 06679579, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 
110 00 Praha 1, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením nájemného 
ve výši 100 Kč/m²/rok po dobu 2 měsíců a následně ve výši 3 300 Kč/m²/rok, za účelem 
provozování výroby a rozvozu pizzy, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru 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.) 
OBH/RMOb/0288/20  
Pronájem náhradního bytu 

OBH 
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Usnesení číslo: 3543/RMOb-JIH/1822/60 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

1) rozhodla 
  

o pronájmu náhradního bytu s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu náhradního bytu 
s nájemcem bytu č. XX nacházejícím se ve 4. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je 
součástí pozemku parc. č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh 
nad Odrou, adresní místo Čujkovova XXXXXXX, obec Ostrava, dle důvodové zprávy 

Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. XX – XXXXXXXXX XXXXXXX , nar. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0289/20  
Připojení nebytových a školských objekt ů na optickou sí ť elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 3544/RMOb-JIH/1822/60 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vydat souhlas s fyzickým připojením optické infrasktruktury společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s., IČO 64949681 se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 níže 
uvedených objektů za podmínek stanovených v důvodové zprávě 

A.Gavlase 48/3a, Ostrava-Dubina 

B.Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les 

Horní 287/81, Ostrava-Hrabůvka 

Na Obecní 1552/1a, Ostrava-Hrabůvka 

Oráčova 1013/1a, Ostrava-Hrabůvka 

Tlapákova1296/11, Ostrava-Hrabůvka 

A.Kučery 1581/1, Ostrava-Hrabůvka 

J.Matuška 82/26, Ostrava-Dubina 

Mitušova 1115/8, Ostrava-Hrabůvka 

Tlapákova 1639/17A, Ostrava-Hrabůvka 

Dr.Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka 

  
 

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0293/20  
Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava spole čných prostor v objektu Fr. Formana 13, Ostrava-

OBH 
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Dubina”  
  
Usnesení číslo: 3545/RMOb-JIH/1822/60 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag.č. S/0576/2020/OBH ze dne 17.06.2020 
na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Oprava společných prostor v objektu Fr. Formana 13, 
Ostrava - Dubina” se zhotovitelem BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o , IČO 25392077, 
se sídlem Besední 259/2, 715 00 Ostrava-Michálkovice, kterým se mění cena díla z důvodu 
méněprací a realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla v rozsahu 
dle Změnového listu č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 1 305 020,50 Kč bez DPH dle důvodové 
zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 25.11.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0067/20  
Schválení aktualizace odpisového plánu pro rok 2020  příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3546/RMOb-JIH/1822/60 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

aktualizaci odpisového plánu pro rok 2020 organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0066/20  
Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácení d řeviny 
  
Usnesení číslo: 3547/RMOb-JIH/1822/60 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s kácením 1 ks javoru mléče (Acer platanoides ´Golobosum´) na pozemku p.č. 555/147 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v rámci stavby s názvem “Administrativní budova se skladem, Ostrava 
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- Zábřeh” dle předloženého materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0309/20  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny 
  
Usnesení číslo: 3548/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku parc. č. 243 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 816 m2

v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny  za účelem užívání pozemku pod stávajícími vjezdy 
a jako manipulační plochy, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0364/20  
Návrh na výpov ěď z nájmu, části pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy a v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 3549/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypovědět nájemní smlouvy uzavřené dne 20.07.2016 s Ing. Azizullahem Sayedem, 
IČO: 61967190, se sídlem Horymírova 2986/126, 700 30 Ostrava-Zábřeh, za účelem umístění 
zmrzlinových stánků: 

1. Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/179/16/Dzi, na základě které užívá část pozemku 
parc.č. 793/281 ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy 

2. Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/180/16/Dzi, na základě které užívá část pozemku 
p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0368/20  
Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova - Rudná 
  
Usnesení číslo: 3550/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m² a p.p.č. 644/2 
ostatní plocha, dráha o výměře 98 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Pavlovova - Rudná, XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Ostrava-Hrabůvka za účelem užívání pozemků jako zahrádky č. 9, s výší nájemného 
11 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 1320 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0369/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech 
pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ulice V Troskách 
  
Usnesení číslo: 3551/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - umístění stavby kanalizační přípojky pod názvem 
„Kanalizační přípojka pro rodinný dům k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách č.p. 1943/21, 
parc. č. st. 1824“, v předpokládané délce 15,7 bm pod povrchem části pozemků p.p.č. 673/7 
ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 637/15 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníky XXXXXXX XXXXXX  a XXXXXX XXXXXXXX , oba bytem 
XXXXXXXXXXXX Ostrava - Zábřeh, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 673/7 
ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 637/15 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění kanalizační přípojky v  předpokládané délce 
15,7 bm pod povrchem částí dotčených pozemků pod názvem „Kanalizační přípojka pro rodinný 
dům k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách č.p. 1943/21, parc. č. st. 1824“  ve prospěch 
nemovité věci - pozemku p.č.st. 1824 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
ve vlastnictví XXXXXXXX XXXXXX a XXXXXX XXXXXXXX ,oba bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava - Zábřeh, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH 
za každý i započatý bm kanalizační přípojky 

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

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s XXXXXXXXX 
XXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy 
č. 4 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0370/20  
Stanovisko k zám ěru prodeje pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 3552/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek 
p.p.č. 753/6, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 700 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedený pozemek 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0371/20  
Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Záb řeh, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 3553/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k pozemkům p.p.č. 654/32 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/53 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/54 
ostatní plocha, zeleň, všechny v k.ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, 
provozování a udržování sítě elektronických komunikací v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3633-101/2020, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 57 600 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností PODA a.s., IČO 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 2 
tohoto materiálu      

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0372/20  
Stanovisko k zám ěru prodeje části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Grégrova 
  
Usnesení číslo: 3554/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část 
pozemku p.p.č. 555/162, ostatní plocha, ostatní komunikace, o předpokládané výměře 70 m2, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Grégrova, v rozsahu snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu 
a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou část 
pozemku 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0373/20  
Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Rudná 
  
Usnesení číslo: 3555/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat  pozemek 
p.p.č. 4523 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2, jehož součástí je zděná autobusová 
zastávka v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rudná, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat 
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou nemovitou věc 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0376/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lum írova  
  
Usnesení číslo: 3556/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI“, 
v rámci kterého dojde mimo jiné k umístění dvou vlajkových stožárů o výšce cca 10 m na části 
pozemku parc. č. 793/1 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Výškovice u Ostravy, ulice Lumírova, 
v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Vysoká 
škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 619 89 100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 
Poruba, 708 00 Ostrava, je platný do 31.12.2022 za podmínek dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0377/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Glazkovova  
  
Usnesení číslo: 3557/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Stavební úpravy bytového domu Glazkovova 8 
na pozemku p.č. st. 2021 v k.ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v zateplení domu a v instalaci 
6 ks nových zavěšených balkónů umístěných do dvou sloupců po 3 kusech o půdorysných 
rozměrech 1,2 m x 3,5 m k bytovému domu č.p. 1671, který stojí na pozemku p.č.st. 2021 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou  umísťovaných nad částmi pozemku 
p.p.č. 654/23, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, svěřenému městskému obvodu, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
Společenství vlastníků Glazkovova 8, IČO 278 48 400, se sídlem  Glazkovova 1671/8, Zábřeh, 
700 30 Ostrava je platný do 31.12.2022 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0382/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Provaznická 
  
Usnesení číslo: 3558/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Stavební úpravy a přístavba bytového domu 
Provaznická 850/83, Ostrava - Hrabůvka“  spočívajícím v instalaci 8 ks nových zavěšených 
lodžií umístěných do dvou sloupců po 4 kusech o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m 
k bytovému domu č.p. 850, který stojí na pozemku p.č.st. 1538 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hrabůvka umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 304/3, ostatní plocha, zeleň 
v k.ú. Hrabůvka, svěřenému městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 
tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství pro dům Provaznická 83, IČO 278 34 484, 
se sídlem  Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 850/83, PSČ 70030  je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0391/20  
Záměr vyp ůjčit část pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 3559/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru vypůjčit část pozemku p.p.č. 223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
5,66 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Edisonova, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu, za účelem umístění sjezdu a užívání pozemku pod sjezdem k rodinnému domu, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0392/20  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3560/RMOb-JIH/1822/60 

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. 3651, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

2. pozemek p.č.st. 3704, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
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lokalita U Výtopny 

3. pozemek p.č.st. 3717, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

  
 

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0393/20  
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím objekt u PO 51 
na ul. Ladislava Hosáka 
  
Usnesení číslo: 3561/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout parkovací stání č. 50 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 za účelem  užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového 
vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně 
DPH měsíčně 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0394/20  
Změna nájemní smlouvy v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 3562/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít se společností euroAWK s.r.o., IČO: 24196819, se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 
148 00 Praha 4 dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 7/014/294/15/Ulr. ze dne 
20.04.2016, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu, na základě kterého se zužuje předmětu nájmu 
o část pozemku p.p.č. 203/6 ostatní plocha, ostatní komunikace (původně p.p.č. 203/1 ostatní 
plocha, ostatní komunikace) o výměře 12 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní, z důvodu odstranění 
1 ks stávající čekárny s reklamními vitrínami z této části pozemku 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0397/20  
Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bě garáže 
v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3563/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
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zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo 
k nemovité věci stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 3595, zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0398/20  
Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - P ři Hůře 
  
Usnesení číslo: 3564/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 4878 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m² v k. ú. Zábřeh 
na Odrou, lokalita – Při Hůře, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky XXXXX
XXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX , s výší 
nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 99 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0399/20  
Pronájem částí pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Svatoplukova 
  
Usnesení číslo: 3565/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

2) rozhodla 
  

a) pronajmout část pozemku p.p.č. 458/4 zahrada (ZPF) o výměře 154 m2 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, za účelem užívání pozemku jako zahrádky č. 1,  XXXXX XXXXXXX
a XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, 
tj. 1 694 Kč ročně 

b) pronajmout část pozemku p.p.č. 458/4 zahrada (ZPF) o výměře 143 m2 v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, za účelem užívání pozemku jako zahrádky č. 8 a 9,  XXXXXXXXX XXXXXX , 
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 1 573 Kč ročně 

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 3 materiálu 
  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0400/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Baranovova 
  
Usnesení číslo: 3566/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „PŘÍSTAVBA LODŽIÍ A STAVEBNÍ 
ÚPRAVY OBJEKTU BARANOVOVA 9,  OSTRAVA, p.č.st. 1915, k. ú. Zábřeh nad Odrou“ 
spočívajícím v osazení a ukotvení 4 kusů předsazených zavěšených lodžií o výměře 
3,75 m x 1,5 m, které budou situovány do dvou lodžiových sloupců po čtyřech kusech 
na stávající fasádu bytového domu č.p. 1633, který je součástí pozemku p.č.st. 1915, 
umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/4, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1, tohoto 
materiálu; souhlas pro stavebníka Bytové družstvo Baranovova 9, IČO 25399721, se sídlem 
Baranovova 1633/9, Zábřeh, 700 30  Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0414/20  
Stavební zám ěr, pronájem částí pozemk ů a zřízení věcného b řemene na pozemky v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Slezská x Provaznická 
  
Usnesení číslo: 3567/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „BYTOVÉ DOMY OSTRAVA - HRABŮVKA“ spočívajícího 
v umístění osmi obytných domů o 5ti podlažích a technické infrastruktury - příjezdové 
komunikace, parkovacích míst a parkoviště, včetně inženýrských sítí na pozemky p.p.č. 270/14 
ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 1014 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 1015 ostatní plocha, 
jiná plocha v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví PHP Gama s.r.o., IČO 06448615, se sídlem Štěpánská 
2071/37, Nové Město, 110 00 Praha 1 a na části  pozemků p.p.č. 241/4 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 270/2 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 270/18 ostatní plocha, jiná plocha 
a p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle předloženého koordinačního situačního výkresu, který je 
součástí přílohy č. 1 předkládaného materiálu, souhlas pro stavebníka PHP Gama s.r.o., 
IČO 06448615, se sídlem Štěpánská 2071/37, Nové Město, 110 00 Praha 1 je platný 
do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 241/4 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 270/2 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 270/18 ostatní 
plocha, jiná plocha a p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, 
za účelem umístění těchto inženýrských sítí: 

- IO 01.2 splašková kanalizace přípojka SEVER v celkové předpokládané délce 10 bm umístěné 
pod  povrchem částí pozemků p.p.č. 241/4 a p.p.č. 270/18 (dále jen „SK Sever“) 

- IO 01.2 splašková kanalizace přípojka JIH v celkové předpokládané délce 3,3 bm umístěné 
pod povrchem částí pozemků p.p.č. 270/2 a p.p.č. 270/25 (dále jen „SK Jih“) 
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- IO 02.1 venkovní splašková kanalizace SEVER v celkové předpokládané délce 34,8 bm 
umístěná pod povrchem části pozemku p.p.č. 270/18 (dále jen „VSK Sever“) 

- IO 04 dešťová kanalizace v předpokládané délce 39 bm umístěné pod povrchem části pozemku 
p.p.č.  270/2 (dále jen „DK“) 

- IO 05 vodovodní přípojka v celkové předpokládané délce 6,5 bm umístěné pod povrchem částí 
pozemků p.p.č. 270/2 a p.p.č. 270/25, (dále jen „VP“) 

pod názvem stavby „BYTOVÉ DOMY OSTRAVA - HRABŮVKA“ pro společnost PHP Gama 
s.r.o., IČO 06448615, se sídlem Štěpánská 2071/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, za úplatu 
500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm splaškové kanalizace, venkovní splaškové 
kanalizace, dešťové kanalizace  a vodovodní přípojky 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost spočívající v právu oprávněného umístit, užívat, provozovat a provádět opravy 
či úpravy a  povinnosti povinného strpět umístění, užívání, provozování a provádění oprav 
či úprav takto: 

- ve prospěch SK Sever (oprávněná nemovitost) k tíži pozemků parc. č. 241/4 a parc. č. 270/18 
v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

- ve prospěch SK Jih (oprávněná nemovitost) k tíži pozemků parc. č. 270/2 a parc. č 270/25 
v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

- ve prospěch VSK Sever (oprávněná nemovitost) k tíži pozemku parc. č. 270/18 
v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

- ve prospěch DK (oprávněná nemovitost) k tíži pozemku parc. č. 270/2 v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava, 

- ve prospěch VP (oprávněná nemovitost) k tíži pozemku parc. č. 270/2 a parc. č. 270/25 v k. ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava, 

vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

a) uzavřít se společností PHP Gama s.r.o., IČO 06448615, se sídlem Štěpánská 2071/37, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, smlouvu o provedení stavebního záměru ve znění přílohy č. 4 
předkládaného materiálu 

b) pronajmout části pozemků p.p.č. 241/4 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 
27,7 m2  a p.p.č. 270/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 228,4 m2  v k. ú. Hrabůvka, 
ul.  Slezská, společnosti PHP Gama s.r.o., IČO 06448615, se sídlem Štěpánská 2071/37, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, za účelem umístění a užívání příjezdové komunikace a garážové 
rampy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 100 Kč/m2

a  uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 5 předkládaného materiálu 
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c) do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2025 uzavřít s vlastníkem stavby 
-  společností PHP Gama s.r.o., IČO 06448615, se sídlem Štěpánská 2071/37, Nové Město, 
110 00 Praha 1,  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
ve znění přílohy č. 6 předkládaného materiálu 

  

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0416/20  
Ukon čení nájemní smlouvy dohodou a zám ěr na pronájem parkovacího stání 
v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 3568/RMOb-JIH/1822/60 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

ukončit Smlouvu č. 31/26/04/2013 o nájmu nebytového prostoru - kryté stání ze dne 04.11.2013 
ve znění dodatků, uzavřenou s XXXXXX XXXXXXX,  XXXXXX, bytem XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX, Ostrava - XXXXXXXXXX na pronájem parkovacího stání č. 26 
v parkovacím objektu PO 31 na ul. Bohumíra Četyny, umístěném v podzemním podlaží stavby 
bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 162, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Dubina u Ostravy, dohodou ke dni 15.11.2020 a uzavřít dohodu o ukončení nájmu 
ve znění vzorové dohody schválené radou městského obvodu dne 28.01.2016, usnesením 
č. 2045/53 

  
2) rozhodla 
  

o záměru pronajmout parkovací stání č. 26 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, 
stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 162 v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Bohumíra Četyny za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového 
vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně 
DPH měsíčně 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0195/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  
77.20 „Oprava školní kuchyn ě vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14” 
  
Usnesení číslo: 3569/RMOb-JIH/1822/60 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 77.20 
„Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14“ 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, 
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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 

- 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 77.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.01.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0202/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 80.20 
„Vým ěna plynových nebo kombinovaných sporák ů v bytových domech v majetku 
SMO svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3570/RMOb-JIH/1822/60 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávky VZ 80.20 „Výměna plynových nebo kombinovaných sporáků v bytových domech v 
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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 dodávky VZ 80.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
rámcové smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.01.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0205/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ  83.20 
„Stavební práce v objektu Autodopravy, Moravská 93a ), Ostrava-Hrab ůvka“ 
  

OVZ 
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Usnesení číslo: 3571/RMOb -JIH/1822/60 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce VZ 83.20 „Stavební práce v objektu Autodopravy, Moravská 93a), Ostrava-Hrabůvka“ 
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. Alena Janulíková, 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. Mgr. Soňa Cingrová, 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. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 83.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.01.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0206/20 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 68.20 Zpracování 

OVZ 
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projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyn ě včetně po řízení vybavení 
v ZŠ Horymírova 100“ 
  
Usnesení číslo: 3572/RMOb-JIH/1822/60 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 68.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100“ 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 
4. PaedDr. Zuzana Sedláčková, odbor školství a kultury 
5. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 68.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.01.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0207/20 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 85.20 „Rajonové 
čišt ění místních komunikací III. a IV. t řídy na území M ěOb Ostrava – Jih v letech 2021 
a 2022“ 
  

OVZ 
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Usnesení číslo: 3573/RMOb -JIH/1822/60 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 85.20 „Rajonové 
čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MěOb Ostrava – Jih v letech 2021 a 2022“ 
dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. Mgr. Helena Strouhalová, odbor právní 
5. Ing. Jaromír Tománek, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 85.20 „Rajonové čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území 
MěOb Ostrava – Jih v letech 2021 a 2022“ a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na 
uzavření smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.01.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0208/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) –
VZ 75.20 „Nákup osobního vozidla s odkupem vozidla Volkswagen Passat“ 
  
Usnesení číslo: 3574/RMOb-JIH/1822/60 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
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zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 
VZ 75.20 „Nákup osobního vozidla s odkupem vozidla Volkswagen Passat“ 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. David Valenta, odbor hospodářské správy 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Ing. David Valenta, odbor hospodářské správy 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 75.20 „Nákup osobního vozidla s odkupem vozidla Volkswagen Passat“ a předložit 
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 21.01.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0209/20 OVZ 
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Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní ve řejná zakázka 
na služby) - VZ 37.20 Dynamický nákupní systém „Inž enýrsko- investorská činnost 
a stavebn ě technický dozor investora p ři realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 3575/RMOb-JIH/1822/60 
k usnesení č. 3343/RMOb-JIH/1822/56 
  
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 a s čl. VIII. odst. 2. v Části I Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o zařazení níže uvedeného dodavatele 
do zavedeného dynamického nákupního systému na nadlimitní veřejnou zakázku na služby 
VZ 37.20 Dynamický nákupní systém „Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický 
dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací”, a to: 

- Ing. Milana Sedláčka, Ukrajinská 1451/11, 708 00, Ostrava – Poruba, IČO: 04786084 (žádost 
o účast č. 13) 

  
2) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí 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 a s čl. VIII. odst. 2. v Části 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 žádostí o účast a nezařazení níže 
uvedených dodavatelů do zavedeného dynamického nákupního systému na nadlimitní veřejnou 
zakázku na služby VZ 37.20 Dynamický nákupní systém „Inženýrsko-investorská činnost 
a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací”, a to: 

- Pavla Žurka, Janovská 1409/5a, 725 25, Ostrava - Polanka nad Odrou, IČO: 66719569 (žádost 
o účast č. 14), 
- JACKO, p&v s.r.o., Jasmínová 427/8, Jaktař, 746 01 Opava, IČO: 27800440 (žádost o účast č. 
15) 

z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0210/20 
Námitky a rozhodnutí o nich (zjednodušené podlimitn í řízení, podlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) – VZ 44.20 „Oprava oplocení MŠ R ezkova 14” 
  
Usnesení číslo: 3576/RMOb-JIH/1822/60 

OVZ 

k usnesení č. 3344/RMOb-JIH/1822/56 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce VZ 44.20 „Oprava oplocení MŠ Rezkova 14”, podané 
stěžovatelem PAPAYA stavební s.r.o., Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
IČO: 08502714, dne 27.10.2020 a rozhodnutí o nich 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0211/20 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 84.20 Zpracování 
projektové dokumentace „MŠ F. Formana 13 – oprava školní kuchyn ě vč. pořízení 
vybavení“ 
  
Usnesení číslo: 3577/RMOb-JIH/1822/60 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 84.20 Zpracování projektové dokumentace 
„MŠ F. Formana 13 – oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení“ 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. Markéta Koukalová, 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 
4. PaedDr. Zuzana Sedláčková, odbor školství a kultury 
5. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
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oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 84.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.01.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

 
 
 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0212/20 
Námitky a rozhodnutí o nich (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 31.20 „Zajišt ění 
celoro ční údržby ve řejných travnatých ploch v m ěstském obvod ě Ostrava - Jih v letech 
2021 - 2022” - část 3 - Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 3578/RMOb-JIH/1822/60 

OVZ 

k usnesení č. 3445/RMOb-JIH/1822/58 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

námitky proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení v části 3 - Hrabůvka u veřejné 
zakázky VZ 31.20 „Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě 
Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022” podle § 242 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27.10.2020, podané stěžovatelem 
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, 
IČO: 42194920, a rozhodnutí o nich ze dne 03.11.2020 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0213/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) –
VZ 82.20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 3579/RMOb-JIH/1822/60 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 82.20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka” 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 
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2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

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

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 82.20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka” a předložit 
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 10.01.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0176/20 
Oznámení o zahájení Z Ř (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce, užší řízení) - 
VZ 60.20 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3580/RMOb-JIH/1822/60 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 60.20 Dynamický nákupní systém 
„Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih“ v užším řízení 
pro zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 odst. 1 zákona a k podávání žádostí 
o účast dle § 140 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
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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 
  

komisi pro otevírání žádostí o účast ve složení: 
- členové: 
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
4. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
4. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
5. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 60.20 a předložit návrh účastníků k vyloučení z účasti v zadávacím řízení 
a návrh účastníků k zařazení do dynamického nákupního systému u této podlimitní veřejné 
zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.01.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0291/20  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Edisonova 792/82, Ostrava-
Hrabůvka 

OBH 



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

Usnesení  

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

Strana 46/52 
  

  
Usnesení číslo: 3581/RMOb-JIH/1822/60 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 108 m2 v objektu č.p. 792, stavba občanského 
vybavení, který je součástí pozemku p.č.st. 670 v k.ú. Hrabůvka, adresní 
místo Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-
Jih, Daniely Popelářové, IČO 01905473, se sídlem Zlepšovatelů 572/46, Hrabůvka, 
700 30 Ostrava a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se 
stanovením nájemného ve výši 250 Kč/m²/rok, za účelem provozování bufetu včetně studené 
kuchyně, se zákazem prodeje alkoholu a přípravy hotových teplých jídel, a to za podmínky 
uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření 
nájemní smlouvy v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy  

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.11.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0292/20  
Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouv ě nájemce v objektu na ul. Horní 1492/55 
v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 3582/RMOb-JIH/1822/60 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 191/19/OBH (ag.č. S/1140/2019/OBH) ze dne 
15.11.2019, ve znění dodatku, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 420,675 m2

v II. NP objektu č.p. 1492, který je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, adresní 
místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, za účelem užívání provozování fitcentra, jehož 
nájemcem je společnost BenFalco.cz s.r.o., IČO 03188019, se sídlem Zengrova 480/27, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava, a to z důvodu prodloužení doby nájmu na dobu určitou jednoho roku 
od 18.11.2020 do 17.11.2021 za stejných podmínek stanovených v nájemní smlouvě, 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: 17.11.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0295/20  
Pronájem náhradního bytu 
  
Usnesení číslo: 3583/RMOb-JIH/1822/60 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

část svého usnesení č. 3294/RMOb-JIH/1822/55 ze dne 17.09.2020, kterým rozhodla o pronájmu 
náhradního bytu s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu náhradního bytu při zachování 
smluvních podmínek sjednaných ve smlouvě o nájmu stávajícího bytu s nájemcem bytu č. XX
nacházejícím se v X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je součástí pozemku 
parc. č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní 
místo Čujkovova XXXXXXX, obec Ostrava 

Čujkovova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. XX - XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
2) rozhodla 
  

o pronájmu náhradního bytu s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu náhradního bytu 
s nájemcem bytu č. XX nacházejícím se v X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX která je 
součástí pozemku parc. č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh 
nad Odrou, adresní místo Čujkovova XXXXXXX, obec Ostrava, dle důvodové zprávy 

Čujkovova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. XX - XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0053/20 
Dodatek č.1 k SOD S/0454/2020/INV ze dne 12.06.2020, VZ 16.2 0 „Rekonstrukce 
podchodu pod ul. Horní, nám ěstí Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3584/RMOb-JIH/1822/60 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č.1 k SOD agendové číslo S/0454/2020/INV ze dne 12.06.2020 
se zhotovitelem Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, IČO 44739494 na akci 
VZ 16.20 Rekonstrukce podchodu pod ul.Horní, náměstí Ostrava-Jih. Na základě předložených 
dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, 
se snižuje  cena  o 444 449,91 Kč bez DPH na částku 18 790 171,97 Kč bez DPH a současně se 
prodlužuje termín provedení díla o 2 kalendářní týdny na 22 kalendářních týdnů 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č.1 k SOD 
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 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.11.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0055/20 
Zpětvzetí žádosti o územní rozhodnutí “Parkovací stání  na ul. Cholevova” 
  
Usnesení číslo: 3585/RMOb-JIH/1822/60 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zpětvzetí žádosti o vydání územního rozhodnutí podané v rámci zpracování projektové 
dokumentace na akci “Parkovací stání na ul. Cholevova” z důvodu nerealizování stavby 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související se zpětvzetím žádosti 
o územní rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0068/20  
Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řeviny 
  
Usnesení číslo: 3586/RMOb-JIH/1822/60 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s kácením 1 ks dřeviny - lípy srdčité (Tilia cordata) na pozemku p. č. 232/1 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, vedený jako významný krajinný prvek, v rámci stavby “Park u zámku Zábřeh”, 
dle předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0056/20 
Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkovišt ě na p.p.č. 433/33, Hrabůvka - část 
rekonstrukce ul. Mjr. Nováka - Dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 3587/RMOb-JIH/1822/60 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0177/2020/INV na veřejnou zakázku 
“Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č.433/33, Hrabůvka” - část Rekonstrukce 
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ulice Mjr. Nováka se zhotovitelem STRABAG a.s., IČO 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, 
Jinonice, 158 00 Praha 5, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 413 367,15 
Kč bez DPH na částku 39 817 069,81 Kč bez DPH (částka včetně DPH 18 178 654,47 Kč), 
a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu nerealizace některých 
prací a realizace nových prací nutných k dokončení této zakázky 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o dílo č. S/0177/2020/INV na veřejnou zakázku “Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště 
na p.p.č.433/33, Hrabůvka” - část Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0057/20 
VZ 89.19. “Zele ň za Lunou” - Dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 3588/RMOb-JIH/1822/60 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0617/2020/INV na veřejnou zakázku “Zeleň 
za Lunou” se zhotovitelem STAVIA - silniční stavby, a.s., IČO 25864092, se sídlem 
Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 
370.038,40 Kč bez DPH na částku 12.850.085,82 Kč bez DPH (částka včetně DPH 
15.548.603,84 Kč), a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu 
nerealizace některých prací a realizace nových prací nutných k dokončení této zakázky 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. S/01617/2020/INV na veřejnou zakázku “Zeleň za Lunou” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0058/20 
Zateplení objektu a oprava zahradních teras p ři MŠ Rezkova 14, Ostrava-Záb řeh, 
dodatek č.1 
  
Usnesení číslo: 3589/RMOb-JIH/1822/60 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
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o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové č. S/0639/2020/INV ze dne 15.07.2020 
na veřejnou zakázku realizace “Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, 
Ostrava-Zábřeeh” se zhotovitelem SV UNIPS s.r.o., Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov, 
IČ 48391204. Dodatkem č. 1 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 1 883 295,96 Kč
bez DPH na 10 825 058,55 Kč bez DPH z důvodu nutnosti realizace nezbytných prací nad rámec 
této smlouvy. Zároveň se v této souvislosti prodlužuje termín provedení díla - zhotovitel dílo 
provede do 123 kalendářních dnů 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 04.12.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0092/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 43/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3590/RMOb-JIH/1822/60 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městkého obvodu Ostrava-Jih schválit: 

1. rozpočtové opatření č. 43/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, kterým se: 

a) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 103x33063 
o 1 062 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG 359 o 1 062 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5164, UZ 11 o 392 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169, UZ 11 o 392 tis. Kč 

c) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400262000000 o 122 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400097000000 o 936 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 6330, pol. 6363, UZ 3500, ORG 604 o 1 058 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, UZ 3590, ORG 0400072000000 o 2 700 tis. 
Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3590, ORG 0400087000000 o 2 700 tis. 
Kč 

e) 
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- zvýší neinvestiční příjaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 120x13014 o 3 015 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 120x13014, ORG dle bodu e) důvodové 
zprávy předloženého materiálu o 2 551 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5336, UZ 120x13014, ORG dle bodu e) důvodové 
zprávy předloženého materiálu o 464 tis. Kč 

f) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 103x33063 
o 453 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG 330 o 453 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3322, pol. 5171 o 100 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 300 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5169 o 85 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331, ORG 211 o 485 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5169, ORG 200704 o 100 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG 412 o 100 tis. Kč 

i) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5168 o 25 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169, UZ 11 o 150 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5168 o 25 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3399, pol. 5194 o 12 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 51xx o 84 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5169, ORG 200704 o 30 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169 o 54 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, UZ 11, ORG 336 o 150 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG 336 o 230 tis. Kč 

j) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400068000000 o 24 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 51xx, ORG 0400068000000 o 24 tis. Kč 

k) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, UZ 11, ORG 0400260000000 o 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 11, ORG 351 o 500 tis. Kč 

l) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6121, ORG 0400259000000 o 60 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400286000000 o 100 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400305000000 o 190 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 51xx o 150 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169, ORG 200702 o 355 tis. Kč 
- zvýší kapitálové  výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121, ORG 0400369000000 o 60 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 51xx o 716 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 39 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5137 o 40 tis. Kč 

m) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4113, UZ 92003 o 681 tis. Kč 
- zvýší investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213, UZ 92501 o 5 124 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 51xx, UZ 92003, ORG 0400321000000 o 681 tis. Kč 
- zvýší kapitálový výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 6121, UZ 92501, ORG 0400321000000 
o 5 124 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 51xx, UZ 92003, ORG 0400321000000 o 681 tis. Kč 
- sníží kapitálový výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 6121, UZ 92501, ORG 0400321000000 
o 5 124 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 5 805 tis. Kč 

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

a) Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, 
Kpt. Vajdy 3202/6, IČO 66739331, o částku 85 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

b) Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, 
Kpt. Vajdy 3202/6, IČO 66739331, o částku 400 tis. Kč učelově určeného na zajištění zimní 
údržby s časovou použitelností od 01.11.2020 do 31.12.2020 

c) Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Klegova 1169/29, IČO 70978361, 
o částku 100 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31. 12. 2020 

d) Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Zlepšovatelů 1502/27, IČO 75029863, o částku 380 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

e) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652, o částku 500 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

  
2) ukládá 
  

místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh rozpočtových opatření č. 43/2020 
rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-
Jih 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 25.11.2020
 místostarosta 

 
 


