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 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.11.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

3638/RMOb-JIH/1822/62 OFR/RMOb/00
93/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 44/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3639/RMOb-JIH/1822/62 OFR/RMOb/00
94/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 45/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3640/RMOb-JIH/1822/62 OFR/RMOb/00
95/20 

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-
Jih za období leden-září 2020 

3641/RMOb-JIH/1822/62 OFR/RMOb/00
96/20 

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení platebních 
terminálů 

3642/RMOb-JIH/1822/62 OFR/RMOb/00
97/20 

Nový sazebník poplatků a odměn J&T Banky, a.s. 
s platností od 15.01.2021 

3643/RMOb-JIH/1822/62 OHS/RMOb/00
25/20 

Návrh na jmenování členů jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh pro rok 2021 

3644/RMOb-JIH/1822/62 SOC/RMOb/00
44/20 

Žádost o finanční příspěvek 

3645/RMOb-JIH/1822/62 SOC/RMOb/00
49/20 

Pronájem bytu v bytovém domě 
na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce 

3646/RMOb-JIH/1822/62 OPR/RMOb/00
34/20 

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb 
pro rok 2021 

3647/RMOb-JIH/1822/62 OPR/RMOb/00
35/20 

Smlouva o zajištění bezplatné právní poradny 
pro rok 2021 

3648/RMOb-JIH/1822/62 OSC/RMOb/00
08/20 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

3649/RMOb-JIH/1822/62 ODK/RMOb/00
70/20 

Schválení odpisového plánu pro rok 2021 
příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-
Jih 

3650/RMOb-JIH/1822/62 ODK/RMOb/00
71/20 

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih 

3651/RMOb-JIH/1822/62 OBH/RMOb/02
78/20 

Žádost nájemce bytu č. 22 v domě 
Mňukova 3022/24 o pronájem společné části domu 
(místnosti bývalé prádelny) v tomtéž domě - návrh 
záměru pronájmu 

3652/RMOb-JIH/1822/62 OBH/RMOb/03
00/20 

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

3653/RMOb-JIH/1822/62 OBH/RMOb/03
02/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

3654/RMOb-JIH/1822/62 OBH/RMOb/03
03/20 

Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce 
na prostory v objektu bez č.p. v lokalitě ulice 
Tylova, O.-Zábřeh a v objektu na ulici 
A. Kučery 1581/1,O.-Hrabůvka 

3655/RMOb-JIH/1822/62 OBH/RMOb/03
04/20 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 54.20 
„Oprava elektroinstalace společných a sklepních 
prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-
Bělský Les” 
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3656/RMOb-JIH/1822/62 OSK/RMOb/02
87/20 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových 
dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury; 
volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; 
sportu pro rok 2021 ze schváleného rozpočtu 2021. 

3657/RMOb-JIH/1822/62 OSK/RMOb/02
89/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové 
organizace 

3658/RMOb-JIH/1822/62 OSK/RMOb/02
90/20 

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih 

3659/RMOb-JIH/1822/62 OSK/RMOb/02
91/20 

Předání majetku z Kulturního zařízení Ostrava-Jih, 
příspěvkové organizace 

3660/RMOb-JIH/1822/62 OSK/RMOb/02
93/20 

Souhlas s převedením finančních prostředků 
z rezervního fondu do fondu investic PO 

3661/RMOb-JIH/1822/62 OSK/RMOb/02
95/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 

3662/RMOb-JIH/1822/62 OSK/RMOb/02
96/20 

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

3663/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/02
96/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Jičínská 

3664/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/03
47/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Srbská 

3665/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/03
86/20 

Výpůjčky pozemků příspěvkovým organizacím 

3666/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/03
89/20 

Nabytí pozemku, jehož součástí je stavba 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

3667/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/04
02/20 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Hrabová, 
k. ú.Dubina u Ostravy a k. ú. Hrabůvka, lokalita 
ul. Jana Maluchy 

3668/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/04
15/20 

Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Pospolitá 

3669/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/04
23/20 

Souhlas se stavebním záměrem částí pozemku 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

3670/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/04
25/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na části pozemku 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Zkrácená 

3671/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/04
27/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. U Zámku 

3672/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/04
29/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 

3673/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/04
30/20 

Prodej částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Starobělská 

3674/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/04
31/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Bohumíra Četyny 
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3675/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/04
32/20 

Prodej pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 27 

3676/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/04
33/20 

Prodej pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 29 

3677/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/04
34/20 

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava 

3678/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/04
35/20 

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava 

3679/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/04
37/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbám garáží v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

3680/RMOb-JIH/1822/62 OPVO/RMOb/0
019/20 

Návrh na úpravu členů komise rady 

3681/RMOb-JIH/1822/62 SOC/RMOb/00
42/20 

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - 
účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2021 

3682/RMOb-JIH/1822/62 OVZ/RMOb/02
26/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce) - VZ 64.20 „Oprava rampy budovy 
školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15” 

3683/RMOb-JIH/1822/62 OVZ/RMOb/02
25/20 

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” 

3684/RMOb-JIH/1822/62 OBH/RMOb/02
99/20 

Vybudování vnitřních rozvodů optické 
infrastruktury elektronických komunikací 
v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih 

3685/RMOb-JIH/1822/62 ODK/RMOb/00
72/20 

Návrh na uzavření smlouvy o dodávce a o odvádění 
odpadních vod 

3686/RMOb-JIH/1822/62 OVZ/RMOb/02
29/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 111.19 „Nákup 
propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-
Jih v roce 2021“ 

3687/RMOb-JIH/1822/62 OSK/RMOb/02
99/20 

Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 
u Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace 

3688/RMOb-JIH/1822/62 OSK/RMOb/02
92/20 

Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní 
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní 
školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace 

3689/RMOb-JIH/1822/62 SOC/RMOb/00
50/20 

Žádost o finanční dar - Vila Vančurova 

3690/RMOb-JIH/1822/62 OPVO/RMOb/0
020/20 

Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 
14.12.2020 

3691/RMOb-JIH/1822/62 OBH/RMOb/03
08/20 

Pomoc subjektům dotčeným krizovými opatřeními 
vlády přijatým v rámci druhé vlny pandemie 
COVID-19 



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 5/40 
  

3692/RMOb-JIH/1822/62 OMJ/RMOb/03
87/20 

Stavební záměr, pronájem části pozemku a zřízení 
věcného břemene na pozemky v k. ú. Výškovice 
u Ostravy ul. Srbská 

3693/RMOb-JIH/1822/62 OFR/RMOb/00
98/20 

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021, včetně návrhu střednědobého výhledu 
rozpočtu na léta 2022 - 2024 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0093/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 44/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3638/RMOb-JIH/1822/62 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření č. 44/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5222 o 20 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5169 o 182 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3613,pol. 5169 o 69 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 5213, pol. 5169 o 251 tis. Kč 

c) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 13305 o 43 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4359, pol. 5336, UZ 13305, ORG 131 o 43 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4399, pol. 5167, UZ 13015 o 15 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 4, § 4399, pol. 50xx, UZ 13015 o 15 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4399, pol. 5169 o 16 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 16 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 14, § 3900, pol. 5494 o 17 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 14, § 6171, pol. 5175 o 4 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5194 o 21 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5168 o 10 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5123 o 1 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3326, pol. 5171 o 20 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 51xx o 103 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 51xx o 121 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6122 o 8 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5xxx o 18 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5811 o 21 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 302 tis. Kč 
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h) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5152 o 500 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400293000000 o 500 tis. Kč 

i) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 51xx o 680 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6122 o 150 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5171 o 120 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5152 o 50 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400383000000 o 1 000 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 10.12.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0094/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 45/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3639/RMOb-JIH/1822/62 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit: 

1. rozpočtové opatření č. 45/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, kterým se: 

a) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11, ORG 0400028000000 o 60 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 5169, UZ 11, ORG 0400028000000 o 60 tis. Kč 

b) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400064000000 o 303 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400370000000 o 303 tis. Kč 

c) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400060000000 o 32 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400128000000 o 32 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, ORG 0400287000000 o 400 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 378 o 400 tis.  Kč 
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e) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400345000000 o 130 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 5137, UZ 12, ORG 0400346000000 o 2 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400347000000 o 12 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 5137, UZ 12, ORG 0400348000000 o 4 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5137, UZ 12, ORG 0400348000000 o 3 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 151 tis. Kč 

f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6123 o 2 090 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 090 tis. Kč 

g) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 103x33063 
o 2 535 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG dle bodu g) důvodové 
zprávy předloženého materiálu o 2 535 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5169 o 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč 

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Výškovice, Šeříkova 682/33, IČO 70631786, o částku 400 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

  
2) ukládá 
  

místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh rozpočtových opatření č. 45/2020 
rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava -
Jih 

 
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 14.12.2020
 místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0095/20 
Zpráva o hospoda ření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden-zá ří 2020 
  
Usnesení číslo: 3640/RMOb-JIH/1822/62 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) projednala 
  

Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2020 

  
2) bere na vědomí 
  

rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2020 
do 30.09.2020, uvedená v tabulce č. 11 Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí 

a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2020 

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2020 
do 30.09.2020 

 
4) ukládá 
  

místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit Zprávu o hospodaření městského obvodu 
Ostrava-Jih za období leden-červen 2020 Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 14.12.2020
 místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0096/20 
Návrh na uzav ření smlouvy o z řízení platebních terminál ů 
  
Usnesení číslo: 3641/RMOb-JIH/1822/62 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zřízením dvou platebních terminálů k běžnému účtu č. 123-2395280287/0100 pro účely 
provádění autorizací a zúčtování elektronických transakcí platebními kartami klientů 
na pokladnách úřadu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o zřízení platebních terminálů mezi městským obvodem Ostrava-Jih, 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO: 00845451 a Worldline SA/NV, se sídlem Haachtsesteenweg 
1442, 1130 Brusel, Belgické království, DIČ: BE 0418.547.872 a dále s Worldline Czech 
Republic s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČO: 03633144 ve znění 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) bere na vědomí 
  

dokumenty uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
4) 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.) 
OFR/RMOb/0097/20 
Nový sazebník poplatk ů a odm ěn J&T Banky, a.s. s platností od 15.01.2021 
  
Usnesení číslo: 3642/RMOb-JIH/1822/62 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informaci o změně Sazebníku poplatků a odměn J&T Banky, a.s., se sídlem 
Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČO: 47115378, s účinností od 15. ledna 2021 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem Sazebníku poplatků a odměn J&T Banky, a.s. s účinností od 15. ledna 2021, ve znění 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0025/20 
Návrh na jmenování členů jednotky Sboru dobrovolných hasi čů Ostrava- Zábřeh pro rok 
2021 
  
Usnesení číslo: 3643/RMOb-JIH/1822/62 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o jmenování členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh pro rok 2021 
dle přílohy č.1 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0044/20 
Žádost o finan ční příspěvek  
Usnesení číslo: 3644/RMOb-JIH/1822/62 
 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

neposkytnout finanční příspěvek zapsanému ústavu Spirála Ostrava, z.ú., Čujkovova 3165/40a, 
700 30  Ostrava 30, IČO 29451736, na podporu zaměstnávání znevýhodněných zaměstnanců 
a nákup spotřebního a kancelářského materiálů 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0049/20 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 74 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 3645/RMOb-JIH/1822/62 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 678/74 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 

Odborářská 678/74, 0+2, č. b. 31 

XXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXX, nar. XXXX XXXX bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0034/20 
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb pro ro k 2021 
  
Usnesení číslo: 3646/RMOb-JIH/1822/62 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb pro rok 2021 se společností 
KLIMUS & PARTNERS s.r.o. ve znění dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 31.12.2020
 tajemník 

 
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0035/20 
Smlouva o zajišt ění bezplatné právní poradny pro rok 2021 
  
Usnesení číslo: 3647/RMOb-JIH/1822/62 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o zajištění bezplatné právní poradny pro rok 2021 s JUDr. Milanem Čichoněm 
za podmínek uvedených v příloze č. 1 přiloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 31.12.2020
 tajemník 

 
  

(zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0008/20 
Úhrada kreditu frankovacího stroje 
  
Usnesení číslo: 3648/RMOb-JIH/1822/62 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 
IČO: 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní služby 
spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek ve výši 400 000 Kč pro frankovací stroj 
PITNEY BOWES DM 300c, v.č. 7920442, umístěný na podatelně Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih 

  
2) ukládá 
  

odboru správních činností zajistit úhradu kreditu dle bodu 1) tohoto materiálu z ORJ 13 
ODPA 6171 POL 5161 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru správních činností 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0070/20  
Schválení odpisového plánu pro rok 2021 p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3649/RMOb-JIH/1822/62 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

odpisový plán pro rok 2021 příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava, dle předloženého materiálu a jeho 
přílohy 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0071/20  
Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-
Jih 
  
Usnesení číslo: 3650/RMOb-JIH/1822/62 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu schválit aktualizaci přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, kterou dochází k odejmutí pozemku parc. č. st. 3487/4, k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, jehož součástí je stavba bez čp/če, ze správy organizace, dle předloženého materiálu 
a jeho přílohy 

 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0278/20  
Žádost nájemce bytu č. 22 v dom ě Mňukova 3022/24 o pronájem spole čné části domu 
(místnosti bývalé prádelny) v tomtéž dom ě - návrh zám ěru pronájmu 
  
Usnesení číslo: 3651/RMOb-JIH/1822/62 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

žádost nájemkyně bytu č. 22 v domě č.p. 3022/24 v Mňukově ulici č.or. 24 v Ostravě, XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem společné části domu 
- místnosti bývalé prádelny umístěné v tomtéž domě 

  
2) rozhodla 
  

o záměru pronajmout společnou část domu - místnost bývalé prádelny o celkové započitatelné 
výměře 15,30 m2, situovanou v 1. podzemním podlaží v obytném domě v Mňukově 
ulici 3022/24, Zábřeh, 70030 Ostrava, který je součástí pozemku p.č.st. 4760 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou v obci Ostravě, nájemci bytu číslo 22 v Mňukově ulici 3022/24, Zábřeh, 
70030 Ostrava, a to pro účely uložení jeho věcí osobní a domácí potřeby 

  
3) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zveřejnit oznámení o záměru pronájmu společné části 
domu, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.11.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0300/20  
Ukon čení výp ůjček prostor v objektech na ulici Odborá řská 677/72 v Ostrav ě-Hrabůvce 
a Horymírova 3054/121 v Ostrav ě-Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 3652/RMOb-JIH/1822/62 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

ukončit dohodou ke dni 31.12.2020 
a) výpůjčku prostor v bytovém domě na ulici Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, 
b) výpůjčku prostor v objektu občanské vybavenosti na ulici Horymírova 3054/121, 
a uzavřít dohody o ukončení smluv o výpůjčce č. 099/20/OBH a č. 100/20/OBH s organizací 
Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359, 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: 31.12.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0302/20  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 3653/RMOb-JIH/1822/62 

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) Jubilejní 310/46, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, č. b. 2 - XXXX. XXXXXXX XXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

b) Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, č. b. 18 – XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

c) Tarnavova 3016/8, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 20 - XXXXXXX XXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní 
nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy 
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2. o pronájmu bytů výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to 
ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

a) Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 12 - XXXXXXXXX XXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

b) Dr. Šavrdy 3029/19, Ostrava-Bělský Les, 0+2, č. b. 10 - XXXXXXXX XXXXXX XXXXX . 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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/0303/20  
Uzavření dodatku ke smlouv ě o výp ůjčce na prostory v objektu bez č.p. v lokalit ě 
ulice Tylova, O.-Záb řeh a v objektu na ulici A. Ku čery 1581/1,O.-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 3654/RMOb-JIH/1822/62 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 17/032/107/15 (ag.č. 15/858/OBH) ze dne 
27.08.2015 na výpůjčku prostorů v objektu bez č.p., který stojí na pozemku p.č.st. 6081 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě ulice Tylova, Ostrava-Zábřeh, a v objektu č.p. 1581, který je 
součástí pozemku p.č.st. 2130 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Alberta Kučery 1581/1, Ostrava-
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených do správy městskému obvodu 
Ostrava-Jih, s organizací Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava-Zábřeh, a to z důvodu zúžení předmětu výpůjčky o prostor 
objektu bez č.p., který stojí na pozemku p.č.st. 6081 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě 
ulice Tylova, Ostrava-Zábřeh, 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: 31.12.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0304/20  
Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo na VZ 54.20 „Oprava elektroinstalace spole čných 
a sklepních prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-B ělský Les” 
  
Usnesení číslo: 3655/RMOb-JIH/1822/62 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/189/20/OBH ze dne 15.09.2020 
na realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor 
domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava - Bělský Les“ se zhotovitelem DORMAT elektrotechnika 
s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 02343371, 
kterým se z důvodu méněprací a víceprací souvisejících s dokončením díla navyšuje konečná 
cena na tuto zakázku o 135 083,20 Kč bez DPH na celkovou částku 1 914 898,20 Kč bez DPH, 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 04.12.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0287/20  
Poskytnutí ve řejné finan ční podpory - ú čelových dotací v oblasti školství a vzd ělávání 
a kultury; volného času d ětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok  2021 
ze schváleného rozpo čtu 2021. 
  
Usnesení číslo: 3656/RMOb-JIH/1822/62 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih: 

1. rozhodnout o poskytnutí účelových dotací pro rok 2021 ze schváleného rozpočtu statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2021 v oblasti: 

a) školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu 
dle specifického zaměření žadatelů, dle příloh 1a; 2a; 3a materiálu. Dotace budou poskytnuty 
pouze za podmínky, že příjemce: 

- doloží ve stanoveném termínu do 15.12.2020 správné vyúčtování dotace poskytnuté městským 
obvodem Ostrava-Jih pro rok 2020 

- bude mít nejpozději do 31.01.2021 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu 
Ostrava-Jih (např. pronájmy) 

b) školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu 
dle specifického zaměření žadatelů; dle příloh č. 1b; 2b; 3b materiálu. Dotace budou poskytnuty 
pouze za podmínky, že příjemce bude mít nejpozději do 31.01.2021 vyrovnány veškeré závazky 
vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. pronájmy) 
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2. rozhodnout uzavřít se subjekty uvedenými v příloze č. 1ab; 2ab; 3ab veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace dle přiloženého návrhu - VZORU veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace 

  
2) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih příjemci 
účelových dotací za účelem propagace realizace podpořených projektů 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0289/20  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Kulturního za řízení Ostrava- Jih, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3657/RMOb-JIH/1822/62 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2020 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, 
se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560, dle předložené 
důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2020 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem 
Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 31 tis. Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0290/20  
Návrh odm ěn ředitel ům příspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3658/RMOb-JIH/1822/62 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
a v souladu se “Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, 
zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených 
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih”, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0291/20  
Předání majetku z Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3659/RMOb-JIH/1822/62 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o předání majetku z Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem 
Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560, v celkové hodnotě 
320 103,34 Kč, statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451, dle předložené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0293/20  
Souhlas s p řevedením finan čních prost ředků z rezervního fondu do fondu investic PO  
  
Usnesení číslo: 3660/RMOb-JIH/1822/62 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s převodem finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic 
Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace se sídlem 
Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0295/20  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Výškovice, Še říková 33, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3661/RMOb-JIH/1822/62 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace, se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, 
IČO 70631786, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvkové organizace, se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, 
IČO 70631786, a to snížením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 77  tis. Kč, 
dle předložené důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0296/20  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole 
Ostrava-Výškovice, Še říková 33, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3662/RMOb-JIH/1822/62 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1, bodu 1. pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
Šeříková 682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631786, za účelem vyhlášení výběrového 
řízení na služby v předpokládané výši 720 tis. Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jana Gajdošová, T: 29.01.2021
 pověřena řízením 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0296/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Ji čínská 
  
Usnesení číslo: 3663/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice v rámci stavby 
pod názvem „Bytový dům Majerovec” v předpokládané délce 1,5 bm v části pozemku 
parc.č. 1116/1 ostatní plocha, jiná plocha  v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle situačního 
snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
– VOTASTAV building s.r.o., IČO: 04101090, se sídlem Paseky 1660/28, Hrabůvka,
700 30 Ostrava je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 1116/1 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem uložení vodovodní přípojky 
včetně vodoměrné šachtice, v rámci stavby pod názvem „Bytový dům Majerovec“, ve prospěch 
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pozemku parc.č. 1117 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 572, občanská 
vybavenost v k. ú. Výškovice u Ostravy, který je ve vlastnictví VOTASTAV building s.r.o., 
IČO: 04101090, se sídlem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za úplatu 500 Kč 
+ zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní přípojky a 1 000 Kč + zákonná sazba 
DPH za vodoměrnou šachtici 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vodovodní přípojky včetně 
vodoměrné šachtice v částech dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým 
plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby -
VOTASTAV building s.r.o., IČO: 04101090, se sídlem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 
700 30 Ostrava, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0347/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská 
  
Usnesení číslo: 3664/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s umístěním stavebního záměru „OSTRAVA-VÝŠKOVICE 740/106, NNk“ spočívajícím 
v provedení stavby zemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks rozpojovací jistící skříně 
v předpokládané celkové délce 32 bm v částech pozemků parc.č. 740/64 ostatní plocha, jiná 
plocha a parc.č. 740/143 ostatní plocha, jiná plocha  v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu 
dle situačního snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka -
společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
parc.č. 740/64 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 740/143 ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem umístění stavby zemního kabelového vedení NN 0,4 kV 
včetně 1 ks rozpojovací jistící skříně pod názvem stavby „OSTRAVA-VÝŠKOVICE 740/106, 
NNk“ v předpokládané délce 32 bm, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 
500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NN 0,4 kV 
a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks rozpojovací jistící skříně 
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Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení 
NN 0,4 kV včetně 1 ks rozpojovací jistící skříně v částech dotčených pozemků, a to vše v rozsahu 
daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks rozpojovací jistící skříně, společností 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0386/20  
Výpůjčky pozemk ů příspěvkovým organizacím 
  
Usnesení číslo: 3665/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvy o výpůjčce se: 

1. Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Volgogradská 2600/6b, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 70978328, ve znění 
přílohy č. 1 tohoto materiálu 

2. Základní školou a mateřskou školou MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Klegova 1169/29, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, 
IČO 70978361, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

3. Mateřskou školou Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Za Školou 2851/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 75029855, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu

4. Mateřskou školou Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Františka Formana 251/13, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO 75029821, ve znění přílohy č. 4 tohoto 
materiálu 

5. Základní školou Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Františka Formana 268/45, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO 70944661, ve znění přílohy č. 5 tohoto 
materiálu 

6. Základní školou Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Chrjukinova 1801/12, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 70978387, ve znění přílohy č. 6 tohoto 
materiálu 
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7. Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Václava Košaře 121/6, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO 70631751, ve znění přílohy č. 7 
tohoto materiálu 

8. Mateřskou školou Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 75029863, ve znění přílohy 
č. 8 tohoto materiálu 

9. Mateřskou školou Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Aloise Gavlase 182/12a, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO 75029880, ve znění přílohy č. 9 tohoto 
materiálu 

10. Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Krestova 1387/36a, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 70631743, ve znění 
přílohy č. 10 tohoto materiálu 

11. Mateřskou školou Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Volgogradská 2613/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 75029847, ve znění přílohy č. 11 tohoto 
materiálu 

12. Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Bohumíra Dvorského 1049/1, Bělský Les, 700 30 Ostrava, IČO 70978352, 
ve znění přílohy č. 12 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0389/20  
Nabytí pozemku, jehož sou částí je stavba v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 3666/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o advokátní úschově mezi  XXXX XXXXXXXX XXXXXXX , advokátkou, 
XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXXX  X, 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-
Hrabůvka, IČ: 00845451 na straně kupujícího a XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX na straně 
prodávajícího k předmětu úschovy, týkající se kupní ceny za nemovitou věc - pozemek p.č.st. 
4620 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská 
vybavenost, k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu, za podmínky, že 
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodne o nabytí nemovité věci dle bodu 2) 
tohoto usnesení 
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2) doporučuje 
  zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout nabýt nemovitou věc - pozemek p.č.st. 4620 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská 
vybavenost v k. ú. Zábřeh nad Odrou, od XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX , do vlastnictví statutárního města 
Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za kupní cenu ve výši 390 000 Kč a uzavřít 
kupní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0402/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Hrabová, k. ú.Dubina u Ostravy a k. ú. Hrabůvka, 
lokalita ul. Jana Maluchy 
  
Usnesení číslo: 3667/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem “Rekonstrukce VO oblast Jana Maluchy” 
spočívajícím v rekonstrukci stávajícího zařízení veřejného osvětlení v lokalitě ul. Jana Maluchy 
na částech níže uvedených pozemků v k. ú. Hrabová, k. ú. Dubina u Ostravy a k. ú. Hrabůvka, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 2 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníka statutární město Ostrava, IČO: 00845451, se sídlem Prokešovo 
náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava je platný do 31.12.2025: 

pozemky k. ú. Hrabová: 

- parc.č. 31 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 34/10 ostatní plocha, manipulační plocha 
- parc.č. 34/14 ostatní plocha, ostatní komunikace 

pozemky k. ú. Dubina u Ostravy: 

- parc.č. 75/20 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 75/27 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 76/1 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 76/16 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 76/40 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 76/41 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 76/42 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 76/43 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 76/47 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 76/51 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 76/61 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 76/62 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 76/73 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 93/1 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 95/1 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 95/4 ostatní plocha, jiná plocha 
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- parc.č. 96/1 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 96/16 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 96/20 ostatní plocha, jiná plocha 

pozemky k. ú. Hrabůvka: 

- p.p.č. 434/1 ostatní plocha, zeleň 
- p.p.č. 434/35 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p.p.č. 434/36 ostatní plocha, jiná plocha 
- p.p.č. 434/39 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p.p.č. 434/42 ostatní plocha, zeleň. 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0415/20  
Prodej pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pospolitá 
  
Usnesení číslo: 3668/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

2) doporučuje 
  Zastupitelstvu městského obvodu   

a) prodat pozemek p.p.č. 1149/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2  v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-
Jih, do vlastnictví XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXX , 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 2 600 Kč za podmínky, že kupující 
uhradí poměrnou část nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 550 Kč 
a geometrického plánu ve výši 1 795 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí  

b) prodat pozemek p.p.č. 1149/12 ostatní plocha, zeleň o výměře 64 m2  v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-
Jih, do podílového spoluvlastnictví XXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX , za kupní 
cenu ve výši 16 640 Kč za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů za zpracování 
znaleckého posudku ve výši 550 Kč a geometrického plánu ve výši 1 795 Kč a správní poplatek 
za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

c) prodat pozemek p.p.č. 1149/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 114 m2  v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, 
do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXXXX XXXXXX, za kupní cenu ve výši 29 640 Kč za podmínky, že kupující uhradí 
poměrnou část nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 550 Kč a geometrického plánu 
ve výši 1 795 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

d) prodat pozemek p.p.č. 1149/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 190 m2  v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-
Jih, do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXXXX, za kupní cenu ve výši 49 400 Kč za podmínky, že kupující uhradí 
poměrnou část nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 550 Kč a geometrického 
plánu ve výši 1 795 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  
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e) prodat pozemek p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 217 m2  v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-
Jih, do společného jmění manželů XXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX , za kupní cenu ve výši 56 420 Kč 
za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů za zpracování znaleckého posudku 
ve výši 550 Kč a geometrického plánu ve výši 1 795 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí  

f) prodat pozemek p.p.č. 1149/15 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, 
do vlastnictví GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01 Ústí nad Labem, za kupní cenu ve výši 6 000 Kč + zákonná sazba DPH za podmínky, 
že kupující uhradí poměrnou část nákladů za zpracování geometrického plánu ve výši 
1 483,47 Kč + zákonná sazba DPH  a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

a uzavřít kupní smlouvy ve znění přílohy č. 3 předkládaného materiálu 
  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0423/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem částí pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 3669/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 
  

usnesení č. 0889/RMOb-JIH/1822/17 ze dne 16.05.2019 dle důvodové zprávy 

  
2) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „PD - Rekonstrukce SZ Výškovice“ spočívajícím 
v provedení stavebních úprav v objektu bez čp/če, občanská vybavenost, který je součástí
pozemku parc.č. 1106 zastavěná plocha a nádvoří, jeho zateplení, odkopání a zaizolování spodní 
stavby na částech pozemku parc.č. 1107 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Dopravní 
podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0425/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ulice Zkrácená 
  
Usnesení číslo: 3670/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - umístění stavby přípojkové skříně a podzemního kabelového 
vedení NN pod názvem „Ostrava-Zábřeh n. Odrou 735, přeložka NN“, v předpokládané délce 
2 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 555/147 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v  rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 555/147 
ostatní plocha, ostatní komunikace  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby 
přípojkové skříně a podzemního kabelového vedení NN v  předpokládané délce 2 bm 
pod povrchem části dotčeného pozemku v rámci stavby pod názvem 
„Ostrava- Zábřeh n. Odrou 735, přeložka NN“ ve prospěch společnosti  ČEZ  Distribuce, a.s., 
IČO 247 29 035, se  sídlem     Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemního kabelového vedení 
NN a 1000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění přípojkové skříně 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 
NN a přípojkové skříně, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 
ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0427/20  
Prodej části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Zámku 
  
Usnesení číslo: 3671/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu prodat nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, a to: 

část pozemku p.p.č. 1168 zahrada oddělenou geometrickým plánem č. 3575-207/2019 a nově 
označenou jako pozemek p.p.č. 1168/2 zahrada o výměře 84 m2   
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do vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského, IČO 654 689 53, se sídlem 
Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava-Moravská Ostrava za kupní cenu ve výši 77 000 Kč, 
za podmínky, že kupující uhradí náklady za zpracování geometrického plánu ve výši 
5 989,50 Kč a znaleckého posudku ve výši 1 400 Kč a správní poplatek za vklad práv do katastru 
nemovitostí 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy, jako vlastníka vedení VO v odděleném a nově označeném pozemku p.p.č. 1168/2 
zahrada v k. ú. Zábřeh  nad Odrou, obec Ostrava, v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 3575- 207/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč + zákonná sazba DPH 

uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 3 
předkládaného materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0429/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 3672/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku p.p.č. 311/33, ostatní plocha, jiná plocha, 
pozemku p.č.st. 1800/9, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č.st. 2289, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Hrabůvka spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování 
zemního kabelového vedení NNk včetně přípojkové skříně v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 1520-588/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 1 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění 
přílohy č. 2 tohoto materiálu  

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0430/20  
Prodej částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Starob ělská 
  
Usnesení číslo: 3673/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu prodat nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, a to: 

části pozemků p.p.č. 134/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a 1079/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, zaměřené geometrickým plánem pro změnu hranic pozemků a vymezení rozsahu 
věcného břemene k části pozemku č. 3574-206/2019 a nově označené jako pozemek p.p.č. 134/8 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2 
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do společného jmění manželů XXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXX XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu ve výši 
19 000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady za zpracování geometrického plánu ve výši 
5 989,50 Kč a znaleckého posudku ve výši 1 400 Kč a správní poplatek za vklad práv do katastru 
nemovitostí 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy, jako vlastníka vedení VO v odděleném a nově označeném pozemku p.p.č. 134/8 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh  nad Odrou, obec Ostrava, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3574-206/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 3 
předkládaného materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0431/20  
Prodej části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra  Četyny 
  
Usnesení číslo: 3674/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu prodat část pozemku parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
oddělenou geometrickým plánem č. 510-119/2020 a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 121/16, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 119 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Bohumíra Četyny, do vlastnictví Czech Investment Fund SICAV, a.s., IČO: 02789027, 
se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00  Praha 10, za kupní cenu ve výši 148 760,33 Kč 
+ zákonná sazba DPH za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku ve výši 1 400 Kč + zákonná sazba DPH a správní poplatek za vklad práv do katastru 
nemovitostí v zákonné výši 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy jako vlastníka vodovodního řadu a veřejného osvětlení, a to v rozsahu celého 
pozemku parc.č. 121/16 v k. ú. Dubina u Ostravy, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč 
+ zákonná sazba DPH 

a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0432/20  
Prodej pozemku v k.ú. Hrab ůvka, ul. Cholevova 27 
  
Usnesení číslo: 3675/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu  prodat pozemek p.č.st. 1784/2 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 21 m² v k.ú. Hrabůvka, ul. Cholevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví Bytového družstva Cholevova 27, 
IČO: 259 04 825, se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Cholevova č.p. 1460/27, PSČ 70030,  za kupní 
cenu ve výši 14 000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku ve výši 900 Kč a správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí v zákonné výši 
a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č.3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0433/20  
Prodej pozemku v k.ú. Hrab ůvka, ul. Cholevova 29 
  
Usnesení číslo: 3676/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek p.č.st. 1784/1 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 248 m² v k.ú. Hrabůvka, ul. Cholevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví Bytového družstva Cholevova 29, 
IČO: 268 75 624, se sídlem Cholevova 1461/29, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za kupní cenu 
160 000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 
900 Kč a správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí v zákonné výši a uzavřít kupní 
smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0434/20  
Předání majetku statutárnímu m ěstu Ostrava 
  
Usnesení číslo: 3677/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s předáním majetku – veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce: „Regenerace 
sídliště Hrabůvka – 2.etapa, Zeleň Savarin“ – SO 04 Veřejné osvětlení v hodnotě 468 018,32 Kč 
vč. DPH do majetku statutárního města Ostravy 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucí odboru majetkového k podpisu předávacího protokolu 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0435/20  
Předání majetku statutárnímu m ěstu Ostrava 
  
Usnesení číslo: 3678/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s předáním majetku – veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce: „Vybudování 
parkovacích stání na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martínka, Aviatiků a Patrice 
Lumumby, lokalita č. 1 – ul. V. Jiřikovského/Kaminského“, k. ú. Dubina u Ostravy – C 401 VO 
v hodnotě 167 816,72 Kč vč. DPH do majetku statutárního města Ostravy 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucí odboru majetkového k podpisu předávacího protokolu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0437/20  
Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bám 
garáží v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3679/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo 
k nemovitým věcem - stavbám stojícím na pozemcích svěřených městskému obvodu Ostrava-
Jih: 

1. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 3588 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
U Výtopny 

2. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 3590 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
U Výtopny 

  
 

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0019/20 
Návrh na úpravu členů komise rady 
  
Usnesení číslo: 3680/RMOb-JIH/1822/62 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

rezignaci Petra Jakubka na pozici člena Sportovní komise ke dni 30.11.2020 
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2) jmenuje 
  

Jana Garu členem Sportovní komise s účinností od 01.12.2020 
  

 
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0042/20 
Návrh na poskytnutí ve řejné finan ční podpory - účelových dotací v oblasti sociální pé če 
pro rok 2021 
  
Usnesení číslo: 3681/RMOb-JIH/1822/62 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory 
- účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2021 ze schváleného rozpočtu statutárního 
města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2021 dle přílohy č. 1 materiálu. Dotace 
budou poskytnuty pouze za podmínky, že: 

- příjemce doloží ve stanoveném termínu do 15.12.2020 správné vyúčtování dotace poskytnuté 
městským obvodem Ostrava-Jih na rok 2020 

- příjemce bude mít vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. 
pronájmy) 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory 
- účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2021 ze schváleného rozpočtu statutárního 
města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2021 dle přílohy č. 2 materiálu. Dotace 
budou poskytnuty pouze za podmínky, že příjemce bude mít k 31.12.2020 vyrovnány veškeré 
závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. pronájmy) 

  
3) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace 

  
4) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za účelem propagace 
městského obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0226/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 64.20 „Oprava 
rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonaut ů 15” 
  
Usnesení číslo: 3682/RMOb-JIH/1822/62 

OVZ 

k usnesení č. 3485/RMOb-JIH/1822/59 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 64.20 „Oprava rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15” 
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- STAVO-ČESTAV, s.r.o., Jarošova 853/31, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO: 64085236, 
za nabídkovou cenu 670 396,16 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů 
od zahájení díla 

a jako druhým v pořadí: 

- PAPAYA stavební s.r.o., Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 08502714, 
za nabídkovou cenu 700 000 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 55 kalendářních dnů od zahájení 
díla 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 64.20 
„Oprava rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 15.12.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 64.20 „Oprava 
rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.12.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0225/20 
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: 3683/RMOb-JIH/1822/62 

OVZ 

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: ARMIPADO spol. s.r.o., 
Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 07026609 (žádost o účast č. 20) 

  
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 žádosti o účast a nezařazení 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: CITY INVEST 
OSTRAVA, spol. s r.o., 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 48392928 
(žádost o účast č. 21, č. 22), z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0299/20  
Vybudování vnit řních rozvod ů optické infrastruktury elektronických komunikací 
v bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3684/RMOb-JIH/1822/62 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o uložení inženýrských sítí se společností T-Mobile Czech Republic a.s., 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 64949681 na připojení optické 
infrastruktury elektronických komunikací a vybudování vnitřních rozvodů v bytových domech 
v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 
za jednorázovou celkovou úhradu 90 000 Kč bez DPH, a to na dobu určitou 25 let v rozsahu 
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0072/20  
Návrh na uzav ření smlouvy o dodávce a o odvád ění odpadních vod 
  
Usnesení číslo: 3685/RMOb-JIH/1822/62 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod se společností Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s., IČO 45193673, se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava -
Moravská Ostrava, vztahující se k odběrnému místu č. 3723-512, Horní - pítko, Ostrava -
Hrabůvka, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0229/20 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 111.19  
„Nákup propaga čních p ředmětů pro m ěstský obvod Ostrava-Jih v roce 2021“ 
  
Usnesení číslo: 3686/RMOb-JIH/1822/62 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 111.19 
„Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih v roce 2021“ dle ust. § 27 
v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

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

- náhradníci členů: 
1. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
2. Mgr. Gabriela Gödelová, vedoucí odboru vztahů s veřejností 
3. Mgr. Bc. Marek Skřipský, odbor vztahů s veřejností 
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hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Gabriela Gödelová, vedoucí odboru vztahů s veřejností 
3. Mgr. Jan Míček, odbor vztahů s veřejností 

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

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky VZ 111.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy u této veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0299/20  
Změna zápisu v rejst říku škol a školských za řízení u Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3687/RMOb-JIH/1822/62 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

- s výmazem adresy Mitušova 1115/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka jako místa poskytovaného 
vzdělávání od 01.09.2021 v bodě Základní škola 

- se snížením kapacity počtu žáků základní školy a se snížením kapacity počtu žáků v oboru 
základní škola ze stávajících 800 žáků na  navrhovanou kapacitu počtu žáků základní školy 
a  kapacitu počtu žáků v oboru základní škola 650 žáků od 01.09.2021 v bodě Základní škola 

- s výmazem adresy Mitušova 1115/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka jako místa poskytovaných 
školských služeb od 01.09.2021 v bodě Školní jídelna 

- se zápisem adresy Mitušova 1126/6, 700 30 Ostrava-Hrabůvka jako místa poskytovaných 
školských služeb od 01.09.2021 v bodě Školní jídelna 

- se nížením kapacity počtu stravovaných ze stávajícího počtu 1000 stravovaných na navrhovaný 
počet 900 stravovaných od 01.09.2021 v bodě Školní jídelna 

- s výmazem adresy Mitušova 1126/6, 700 30 Ostrava-Hrabůvka jako místa poskytovaných 
školských služeb od 01.08.2021 v bodě Školní jídelna - výdejna 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0292/20  
Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele Základní školy a mate řské školy Ostrava- Výškovice, Še říková 33, p říspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 3688/RMOb-JIH/1822/62 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 
  

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace v tomto složení: 

1) předseda 

Mgr. Dagmar Hrabovská, zástupce zřizovatele 

2) členové  

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., zástupce zřizovatele 

PhDr. Libuše Josieková, zástupce KÚ 

Karel Richter, zástupce ČŠI 

Ing. Sylva Sládečková, odborník v oblasti státní správy 

Mgr. Petr Juras, odborník v oblasti organizace a řízení ve školství 

Mgr. Lenka Kovaříková, zástupce pedagogů školy 

Ing. Lucie Proroková, zástupce školské rady 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0050/20 
Žádost o finan ční dar - Vila Van čurova 
  
Usnesení číslo: 3689/RMOb-JIH/1822/62 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih neposkytnout finanční dar obecně prospěšné 
společnosti Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 1217/5, 746 01  Opava, IČO 02250152 ve výši 
36 000 Kč 
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(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0020/20 
Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu Ostrava- Jih, 
které se bude konat 14.12.2020 
  
Usnesení číslo: 3690/RMOb-JIH/1822/62 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s návrhem programu 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat dne 14.12.2020 od 13:00 hodin dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0308/20  
Pomoc subjekt ům dot čeným krizovými opat řeními vlády p řijatým v rámci druhé vlny 
pandemie COVID-19 
  
Usnesení číslo: 3691/RMOb-JIH/1822/62 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

poskytnout fyzickým a právnickým  osobám uvedeným v příloze č. 1 tohoto materiálu slevu 
ve výši 50 % z nájemného či pachtovného za užívání prostorů v objektech ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih, za období 
omezení či zákazu provozu v provozovnách, maximálně však do dne 12.12.2020, 
a to za předpokladu, že: 

- dotčené subjekty ke dni 08.10.2020 provozovaly v provozovnách umístěných v těchto 
prostorech činnost, 

- a zároveň na základě krizových a mimořádných opatření orgánů veřejné moci České republiky 
přijatých od 08.10.2020 v souvislosti se šířením epidemie onemocnění COVID-19 byl provoz 
v jejich provozovnách omezen či zakázán, 

 - a nejpozději do 30 dnů od ukončení nouzového stavu doručí vyplněný formulář žádosti 
o poskytnutí slevy uvedený v příloze č. 2 tohoto materiálu na adresu ÚMOb Ostrava-Jih, 
dle důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

znění dopisu adresovaného nájemcům, pachtýřům prostor v objektech ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

  
 

  



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 38/40 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0387/20  
Stavební zám ěr, pronájem části pozemku a z řízení věcného b řemene na pozemky 
v k. ú. Výškovice u Ostravy ul. Srbská 
  
Usnesení číslo: 3692/RMOb-JIH/1822/62 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem “Domov pro osoby se zdravotním postižením 
MIKASA, parc.č. 740/100, 740/106, k. ú. Výškovice u Ostravy”, v rámci kterého dojde mimo 
jiné k vybudování: 

SO 02 komunikace  a zpevněné plochy (sjezdu ze stávající komunikace na ul. Srbské včetně 
napojení chodníku a tří veřejných parkovacích míst): 
zpevněná plocha/chodník  na části pozemku parc.č. 740/143  o výměře 31,20 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy 
odstavná plocha/parkoviště + zpevněná plocha/komunikace na části pozemku 
parc.č. 740/143  o výměře 139,50 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy 
zpevněná plocha/komunikace na části pozemku parc.č. 1128/11 o výměře 31,30 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy 
zpevněná plocha/komunikace na části pozemku parc.č. 740/52 o výměře 19,70 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy 

IO 03 přípojka vodovodu v celkové délce 54 bm umístěná na pozemcích parc. č. 740/4, 
parc. č.740/52, parc. č. 743/143 a parc.č. 1128/11 v k. ú. Výškovice u Ostravy 

v rozsahu dle předloženého koordinačního situačního výkresu , který je součástí přílohy č. 1 
předkládaného materiálu 

souhlas pro stavebníka MIKASA z.s., IČO: 22832386, se sídlem Lumírova 523/28, Výškovice, 
700 30 Ostrava je platný do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 740/52 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 740/143 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 1128/11 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem umístění inženýrské sítě - IO 03 přípojka vodovodu 
v celkové předpokládané délce 54 bm včetně vodoměrné šachty pod názvem stavby “Domov pro 
osoby se zdravotním postižením MIKASA, parc.č. 740/100, 740/106, k. ú. Výškovice 
u Ostravy” pro MIKASA z.s., IČO: 22832386, se sídlem Lumírova 523/28, Výškovice, 
700 30 Ostrava, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm přípojky 
vodovodu a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění vodovodní šachty 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost trpět umístění, udržování a provozování vodovodní přípojky včetně vodoměrné 
šachty, ve prospěch oprávněné nemovité věci ve vlastnictví oprávněného - pozemku, jehož 
součástí je stavba - budova realizována v rámci stavebního záměru “Domov pro osoby 
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se zdravotním postižením MIKASA, parc.č. 740/100, 740/106, k. ú. Výškovice u Ostravy” 
v k. ú. Výškovice u Ostravy v rozsahu daném zákresem v situačním snímku, který je přílohou 
č. 1 předkládaného materiálu 

  
3) rozhodla 
  

a) uzavřít s MIKASA z.s., IČO: 22832386, se sídlem Lumírova 523/28, Výškovice, 
700 30 Ostrava, Smlouvu o provedení stavebního záměru ve znění přílohy č. 3 předkládaného 
materiálu 

b) pronajmout část pozemku parc.č. 740/143 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 171 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Srbská, spolku MIKASA z.s., IČO: 22832386, se sídlem 
Lumírova 523/28, Výškovice, 700 30 Ostrava, za účelem umístění zpevněných ploch a užívání 
pozemku pod stavbou zpevněných ploch v rámci stavby ”Domov pro osoby se zdravotním 
postižením MIKASA, parc.č. 740/100, 740/106, k. ú. Výškovice u Ostravy”, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 50 Kč/m2 a uzavřít Nájemní smlouvu 
ve znění přílohy č. 4 předkládaného materiálu 

c) do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít s MIKASA z.s., 
IČO: 22832386, se sídlem Lumírova 523/28, Výškovice, 700 30 Ostrava, Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy č. 5 předkládaného 
matriálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0098/20 
Návrh rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih na rok 2021, v četně návrhu 
střednědobého výhledu rozpo čtu na léta 2022 - 2024 
  
Usnesení číslo: 3693/RMOb-JIH/1822/62 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih 

1. schválit 

a) rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 ve znění přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

příjmy           926 908 tis. Kč 
financování       203 826 tis. Kč 
zdroje celkem    1 130 734 tis. Kč 
běžné výdaje      886 781 tis. Kč 
kapitálové výdaje   243 953 tis. Kč 
výdaje celkem    1 130 734 tis. Kč 
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b) závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2021 ve znění přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

c) poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2021 ve výši 4 265 tis. Kč 

d) střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na léta 2022 - 2024 ve znění 
přílohy č. 3 předloženého materiálu 

2. svěřit 

radě městského obvodu v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů: 

a) schvalování a provádění rozpočtových opatření do úhrnné výše 20% upraveného rozpočtu, 
včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu městského obvodu 
na rok 2021 o akce realizované z přebytku hospodaření rok 2020 

b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených 
zastupitelstvem městského obvodu s výjimkou případu, kdy příslušné rozpočtové opatření, které 
předchází úpravě těchto závazných ukazatelů, je vyhrazeno k projednávání zastupitelstvu 
městského obvodu 

  
2) ukládá 
  

místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit materiál “Návrh rozpočtu městského obvodu 
Ostrava-Jih na rok 2021, včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 - 2024 
Zastupitelsvu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 14.12.2020
 místostarosta 

 
 


