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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 17.12.2020 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

3706/RMOb-JIH/1822/63 OFR/RMOb/00
99/20 

Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě 
o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty 
Sberbank Online Banking 

3707/RMOb-JIH/1822/63 OFR/RMOb/01
01/20 

Návrh nových obchodních podmínek Sberbank CZ, 
a.s. s účinností od 01.03.2021 

3708/RMOb-JIH/1822/63 OFR/RMOb/01
03/20 

Žádost o odškodnění vzniklé škody na majetku P.P. 

3709/RMOb-JIH/1822/63 OFR/RMOb/01
04/20 

Hodnocení kontrolní činnosti za rok 2020 a Plán 
veřejnosprávních kontrol na rok 2021 

3710/RMOb-JIH/1822/63 OFR/RMOb/01
05/20 

Návrhy rozpočtů na rok 2021 a střednědobých 
výhledů rozpočtů na období let 2022-2023 
příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

3711/RMOb-JIH/1822/63 OFR/RMOb/01
06/20 

Informace o aktualizaci rozpočtů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih k 31.3., 30.6. 
a 30.9.2020 

3712/RMOb-JIH/1822/63 OPVO/RMOb/0
021/20 

Návrh na stanovení termínů zasedání ZMOb 
a schůzí RMOb na 1. pololetí 2021 

3713/RMOb-JIH/1822/63 VSV/RMOb/00
15/20 

Smlouva o poskytnutí služeb - zajištění provozu 
Infocentra 

3714/RMOb-JIH/1822/63 SOC/RMOb/00
48/20 

Žádost o finanční dar - Fontána 

3715/RMOb-JIH/1822/63 SOC/RMOb/00
51/20 

Žádost o finanční dar - Andělé Stromu života 

3716/RMOb-JIH/1822/63 SOC/RMOb/00
52/20 

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

3717/RMOb-JIH/1822/63 SOC/RMOb/00
53/20 

Žádost o finanční dar - Zámek Dolní Životice 

3718/RMOb-JIH/1822/63 OPR/RMOb/00
36/20 

Podání dovolání 

3719/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/02
18/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
příspěvkových organizací 

3720/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/02
94/20 

Stanovení platu ředitelce Kulturního zařízení 
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

3721/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/02
98/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizace 
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3722/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
00/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizace 

3723/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
01/20 

Provoz základní školy v době nouzového stavu 

3724/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
03/20 

Dodatek č. 1 - VZ 33.20 „Oprava oplocení 
ZŠ Březinova 52” 

3725/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
04/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvkovou organizaci 

3726/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
05/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, 
příspěvkové organizace 

3727/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
06/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, 
Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace 

3728/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
07/20 

Odpis nedobytných pohledávek Mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové 
organizaci 

3729/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
08/20 

Odpis nedobytných pohledávek Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvkové organizaci 

3730/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
09/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizace 

3731/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
10/20 

Dodatek č. 1 - VZ 46.20 - Stavba „Modernizace 
školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky 
pro MŠ Mitušova 6” 

3732/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
11/20 

Předložení zprávy o odstranění nedostatků 
spojených s účetnictvím příspěvkové organizace. 

3733/RMOb-JIH/1822/63 ODK/RMOb/00
73/20 

Vzorová nájemní smlouva a nájem části vývěsní 
skříňky umístěné na veřejném pohřebišti v Ostravě-
Zábřehu, ulice U Studia 

3734/RMOb-JIH/1822/63 ODK/RMOb/00
78/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-
Jih 

3735/RMOb-JIH/1822/63 ODK/RMOb/00
79/20 

Návrh na udělení výjimky ze zásad vztahů 
městského obvodu k příspěvkové organizaci 
Technické služby Ostrava-Jih v souvislosti 
s opravou pracovního stroje 

3736/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/03
88/20 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene 
na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny 

3737/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
38/20 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene 
na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 

3738/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
39/20 

Souhlas se stavebním záměrem, zřízení věcného 
břemene - služebnosti a záměr na pronájem části 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená 
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3739/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
43/20 

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

3740/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
45/20 

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

3741/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
46/20 

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

3742/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
47/20 

Souhlas se stavební záměrem v k. ú. Dubina 
u Ostravy, lokalita ul. Václava Košaře 

3743/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
51/20 

Garážové stání č. 5 v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Výškovická 

3744/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
53/20 

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

3745/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
54/20 

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

3746/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
55/20 

Stanovisko k prodeji částí nesvěřeného pozemku 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Jiřího Herolda 

3747/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
56/20 

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

3748/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
57/20 

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

3749/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
58/20 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími 
garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
V Zálomu 

3750/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
59/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemku 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Ignáta Herrmanna 

3751/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
60/20 

Změna zásad pro stanovení výše úplaty za zřízení 
věcného břemene, nájemného u vybraných účelů 
nájmu pozemků a nájemného za parkovací stání 
v parkovacích objektech 

3752/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
61/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita – Korýtko 

3753/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
63/20 

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

3754/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
64/20 

Zřízení věcného břemene – služebnosti 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská 

3755/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
65/20 

Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě 
ul. Krokova, k. ú. Zábřeh nad Odrou 

3756/RMOb-JIH/1822/63 OBH/RMOb/02
96/20 

Souhlas s umístěním informační skříňky a cedulí 
s označením provozovny na objektu v lokalitě ulice 
J. Matuška, O.-Dubina 

3757/RMOb-JIH/1822/63 OBH/RMOb/03
06/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

3758/RMOb-JIH/1822/63 OBH/RMOb/03
07/20 

Volné byty č. 9 a 10 v bytovém domě 
na ul. Odborářská 677/72 v O.-Hrabůvce 
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3759/RMOb-JIH/1822/63 OBH/RMOb/03
09/20 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 

3760/RMOb-JIH/1822/63 OBH/RMOb/03
11/20 

Pronájem bytu 

3761/RMOb-JIH/1822/63 OBH/RMOb/03
12/20 

Návrh na uzavření smlouvy o nájmu společné části 
domu - místnosti bývalé prádelny v obytném domě 
v Mňukově ulici 3022/24 v Ostravě 

3762/RMOb-JIH/1822/63 OBH/RMOb/03
13/20 

Uzavření smluv na pronájem bytů zvláštního určení 

3763/RMOb-JIH/1822/63 OBH/RMOb/03
14/20 

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

3764/RMOb-JIH/1822/63 OBH/RMOb/03
18/20 

Poskytnutí slevy na nájemné za pronájem prostoru 
v objektu bez č.p. v lokalitě ulice Svornosti, 
O.- Zábřeh 

3765/RMOb-JIH/1822/63 OBH/RMOb/03
19/20 

Pronájem objektu bez č.p. v lokalitě ulice Tylova, 
O.-Zábřeh 

3766/RMOb-JIH/1822/63 OBH/RMOb/03
20/20 

Výpověď nájemní smlouvy na prostor sloužící 
podnikání v objektu na ulici Fr. Formana 251/13, 
O.- Dubina 

3767/RMOb-JIH/1822/63 OBH/RMOb/03
21/20 

Návrh na vyřazení neupotřebitelného materiálu 

3768/RMOb-JIH/1822/63 OBH/RMOb/03
22/20 

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na 
pronájem prostoru v objektu B. Četyny 978/19, 
O.- Bělský Les - dočasné snížení ceny 

3769/RMOb-JIH/1822/63 IA/RMOb/0002
/20 

Opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
kontrolou MMO v roce 2020 

3770/RMOb-JIH/1822/63 INV/RMOb/005
9/20 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, 
Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 2, revokace 

3771/RMOb-JIH/1822/63 INV/RMOb/006
0/20 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, 
Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 3, revokace 

3772/RMOb-JIH/1822/63 INV/RMOb/006
5/20 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy ČEZ 
pro zpracování PD “Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní 
- areál v Zálomu” 

3773/RMOb-JIH/1822/63 INV/RMOb/006
7/20 

Dodatek č. 1 na VZ 36.20 Rekonstrukce hřiště 
při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les 

3774/RMOb-JIH/1822/63 INV/RMOb/006
8/20 

Investiční záměry č. 16-18/2020 

3775/RMOb-JIH/1822/63 INV/RMOb/006
9/20 

Investiční záměry č. 21-23/2020 

3776/RMOb-JIH/1822/63 INV/RMOb/007
0/20 

Dodatek č.2 k SOD S/0454/2020/INV ze dne 
12.06.2020, VZ 16.20 „Rekonstrukce podchodu pod 
ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“ 

3777/RMOb-JIH/1822/63 INV/RMOb/007
1/20 

Smlouva o realizaci přeložky ČEZ “Rekonstrukce 
ul. Alejnikovova” 
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3778/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
23/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 76.20 
Zpracování projektové dokumentace „Chodníky 
na ulicích Na Obecní, Markova a u kruhového 
objezdu Horní v městském obvodu Ostrava-Jih“ 

3779/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
27/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 65.20 „Výměna oken 
v budově ZŠ Březinova 52“ 

3780/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
28/20 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného 
DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) 
- VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění 
oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského 
obvodu Ostrava - Jih” 

3781/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
30/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 87.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce školní 
kuchyně včetně pořízení vybavení 
při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava Hrabůvka“ 

3782/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
31/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 86.20 Zpracování 
projektové dokumentace „MŠ P. Lumumby 14, 
Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení vč. vybavení 
zahrady herními prvky“ 

3783/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
33/20 

Zpráva komise (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“ 

3784/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
34/20 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce) - VZ 77.20 
„Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení 
MŠ P. Lumumby 14“ 

3785/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
36/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 57.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu 
u MŠ Volgogradská 4 a úprava objektu MŠ“ 

3786/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
38/20 

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” 

3787/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
39/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 88.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava sociálního 
zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava – 
Hrabůvka“ 
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3788/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
40/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 89.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava sociálního 
zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava – 
Hrabůvka“ 

3789/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
41/20 

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 

3790/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
42/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 82.20 „Oprava hydroizolace 
v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ 

3791/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
43/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 81.20 
Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria 
u ZŠ Horymírova 100“ 

3792/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
44/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 85.20 „Rajonové čištění 
místních komunikací III. a IV. třídy na území MěOb 
Ostrava – Jih v letech 2021 a 2022” 

3793/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
45/20 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na dodávky) - VZ 111.19 „Nákup 
propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-
Jih v roce 2021“ 

3794/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
46/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na dodávky) - VZ 75.20 „Nákup osobního vozidla 
s odkupem vozidla Volkswagen Passat“ 

3795/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
12/20 

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

3796/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
13/20 

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

3797/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
14/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - 
zakázky malého rozsahu 

3798/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/03
15/20 

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

3799/RMOb-JIH/1822/63 OVZ/RMOb/02
37/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby) - VZ 59.20 „Provádění deratizace, 
dezinsekce, dezinfekce v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih“ 

3800/RMOb-JIH/1822/63 OMJ/RMOb/04
52/20 

Výpůjčka pozemků příspěvkovým organizacím 

3801/RMOb-JIH/1822/63 OBH/RMOb/03
16/20 

Podání výpovědí ze společného nájmu bytů 
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3802/RMOb-JIH/1822/63 OSK/RMOb/02
53/20 

Přiznání odměny z dotačního programu 
CLIL Mgr. Janě Gajdošové, určené řízením 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 

3803/RMOb-JIH/1822/63 OFR/RMOb/01
07/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 48/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OSK/RMOb/03
02/20 

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky 
základních škol zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

 OMJ/RMOb/04
44/20 

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

 OBH/RMOb/03
25/20 

Souhlas s umístěním označení provozovny 
a informační cedule na objektu bez č.p. v lokalitě 
ulice Svornosti, Ostrava-Zábřeh 

 OMJ/RMOb/04
62/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy 
a  v k. ú. Hrabůvka 

 OMJ/RMOb/04
36/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemků v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ulice K Jezeru 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál  

  
Název 

 OSR/RMOb/00
19/20 

Tisková oprava usnesení č. 3598/RMOb-
JIH/1822/61 ze dne 19.11.2020 bod 1) rozhodla 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0099/20 
Návrh na uzav ření Dodatku ke smlouv ě o elektronické komunikaci mezi bankou 
a klienty Sberbank Online Banking 
  
Usnesení číslo: 3706/RMOb-JIH/1822/63 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku ke smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty 
Sberbank Online Banking mezi městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, 
IČO 00845451 a Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, 
IČO 25083325 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

úpravu stávajících uživatelů k disponování s prostředky na uvedeném účtu v příloze č. 1 
k Dodatku ke Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty Sberbank Online 
Banking ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) a 2) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0101/20 
Návrh nových obchodních podmínek Sberbank CZ, a.s. s účinností od 01.03.2021 
  
Usnesení číslo: 3707/RMOb-JIH/1822/63 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informaci o nových obchodních dokumentech Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, 
158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO 25083325, s účinností od 1. března 2021 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem Všeobecných obchodních podmínek, Sazebníku poplatků a Úrokových podmínek 
vkladů Sberbank CZ, a.s. s účinností od 1. března 2021, ve znění příloh č. 1 až 3 předloženého 
materiálu 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 28.02.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0103/20 
Žádost o odškodn ění vzniklé škody na majetku P.P. 
  
Usnesení číslo: 3708/RMOb-JIH/1822/63 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nevyhovět žádosti o odškodnění vzniklé škody na majetku XXXX XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX , 
XXXXXXXXX XXXXXXX 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení a zaslat žadateli stanovisko k žádosti 
o odškodnění 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 08.01.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0104/20 
Hodnocení kontrolní činnosti za rok 2020 a Plán ve řejnosprávních kontrol na rok 2021  
  
Usnesení číslo: 3709/RMOb-JIH/1822/63 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

hodnocení kontrolní činnosti za rok 2020 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2021 ve znění upravené přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 
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3) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 2) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.12.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0105/20 
Návrhy rozpo čtů na rok 2021 a střednědobých výhled ů rozpo čtů na období let 
2022- 2023 příspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3710/RMOb-JIH/1822/63 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2022-2023 příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

  
2) ukládá 
  

věcně příslušným odborům zajistit ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací zveřejnění 
rozpočtu na rok 2021 na internetových stránkách příspěvkové organizace, nejpozději ve lhůtě 
30 dnů ode dne jeho schválení 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 15.01.2021
 vedoucí odboru školství a kultury 
  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 15.01.2021
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
  
 Vyřizuje: PhDr. Linda Nováková Palatá, T: 15.01.2021
 vedoucí odboru sociální péče 

 
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0106/20 
Informace o aktualizaci rozpo čtů příspěvkových organizací z řízených statutárním 
městem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih k 31.3., 30.6. a 30.9.20 20 
  
Usnesení číslo: 3711/RMOb-JIH/1822/63 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informaci o aktualizaci rozpočtů (plánu výnosů a nákladů) ke dni 31.3., 30.6. a 30.9.2020 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-
Jih 
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(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0021/20 
Návrh na stanovení termín ů zasedání ZMOb a sch ůzí RMOb na 1. pololetí 2021 
  
Usnesení číslo: 3712/RMOb-JIH/1822/63 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanovuje 
  

termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb s možností změny takto: 

zasedání ZMOb 
12. zasedání 11.03.2021 
13. zasedání 10.06.2021 

schůze RMOb 
64. schůze 07.01.2021 
65. schůze 14.01.2021 
66. schůze 21.01.2021 
67. schůze 28.01.2021 
68. schůze 11.02.2021 
69. schůze 25.02.2021 
70. schůze 04.03.2021 
71. schůze 18.03.2021 
72. schůze 25.03.2021 
73. schůze 08.04.2021 
74. schůze 15.04.2021 
75. schůze 22.04.2021 
76. schůze 29.04.2021 
77. schůze 13.05.2021 
78. schůze 20.05.2021 
79. schůze 27.05.2021 
80. schůze 17.06.2021 
81. schůze 24.06.2021 

  
 

(zn. předkl.) 
VSV/RMOb/0015/20 
Smlouva o poskytnutí služeb - zajišt ění provozu Infocentra 
  
Usnesení číslo: 3713/RMOb-JIH/1822/63 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít se společností IČO: 26879280, Černá louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, 
702 00 Ostrava, Smlouvu o poskytnutí služeb - zajištění provozu Infocentra, ve znění přílohy 
č. 1 předkládaného materiálu 
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0048/20 
Žádost o finan ční dar - Fontána 
  
Usnesení číslo: 3714/RMOb-JIH/1822/63 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neposkytnout finanční dar Fontáně, příspěvkové organizaci, Celní 409/3, 748 01  Hlučín, 
IČO 71197044 

  
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0051/20 
Žádost o finan ční dar - And ělé Stromu života 
  
Usnesení číslo: 3715/RMOb-JIH/1822/63 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč pobočnému spolku Andělé Stromu života p.s., 
Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, IČO 03632661 a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č.1 

  
2) souhlasí 
  

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za účelem propagace 
městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0052/20 
Návrh odm ěny ředitelce Centra sociálních služeb Jih, p říspěvkové organizace z řízenou 
statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3716/RMOb-JIH/1822/63 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

odměnu ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace, IČO 08238359, se sídlem Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, zřízenou 
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.) 
SOC/RMOb/0053/20 
Žádost o finan ční dar - Zámek Dolní Životice 
  
Usnesení číslo: 3717/RMOb-JIH/1822/63 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neposkytnout finanční dar organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, 
Zámecká 1, 747 56  Dolní Životice, IČO 71197052 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0036/20 
Podání dovolání 
  
Usnesení číslo: 3718/RMOb-JIH/1822/63 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

podat dovolání proti rozsudku č. j. XX XX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX Městského 
soudu v Praze ze dne XXXXXXXXX prostřednictvím advokátní kanceláře KLIMUS & 
PARTNERS s.r.o. 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0218/19  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 p říspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 3719/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2020 

- Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863, dle předložené 
důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, dle předložené důvodové 
zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, 
se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, dle předložené důvodové 
zprávy 
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2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2020 

- Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863, a to zvýšením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 7 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, a to snížením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 9  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, 
se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, a to zvýšením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 7  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0294/20  
Stanovení platu ředitelce Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3720/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanoví 
  

s účinností od 01.01.2021 a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
znění, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017/ Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se “Zásadami 
pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního 
příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, 
Městským obvodem Ostrava-Jih” plat ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové 
organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0298/20  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3721/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava- Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, v celkové hodnotě 196 219 Kč, dle předloženého 
návrhu 
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2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petra Kalousková, T: 31.12.2020
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0300/20  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole 
Ostrava-Hrab ůvka, A. Ku čery 20, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3722/RMOb-JIH/1822/63 

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-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
A. Kučery 20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652, za účelem vyhlášení výběrového řízení 
- zakázky malého rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění školy v přírodě pro žáky základní 
školy v předpokládané výši 600 000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci, se 
sídlem A. Kučery 20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652, jmenovat členem hodnotící 
komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Rostislav Pytlík, T: 30.04.2021
 ředitel školy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0301/20  
Provoz základní školy v dob ě nouzového stavu 
  
Usnesení číslo: 3723/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

zrušení provozu Základní a mateřské školy  Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové 
organizace, se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 s účinností 
od 29.11.2020, a to výhradně pro péči  o děti  ve věku od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných 
profesí, bez ohledu, zda jsou tyto děti dětmi určené ZŠ, zejména zaměstnanců bezpečnostních 
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sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví 
a příslušníků ozbrojených sil, zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 a dalších zaměstnanců 
v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, sociálních pracovníků 
zařazených k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociálních pracovníků a dalších odborných pracovníků 
vykonávajících činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 
zaměstnanců dané školy, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0303/20  
Dodatek č. 1 - VZ 33.20 „Oprava oplocení ZŠ B řezinova 52” 
  
Usnesení číslo: 3724/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. agendové S/0724/2020/OŠK ze dne 29.7.2020 se zhotovitelem 
PROFI PLOTY s.r.o., Nádražní 601/159, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 02624265 na akci 
VZ 33.20 „Oprava oplocení ZŠ Březinova 52”. Na základě předložených dokladů, kterými 
se upravuje dohodnutá cena na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 103 057,71 Kč bez DPH 
na částku 2 317 631,70 Kč bez DPH. Zároveň se prodlužuje termín provedení díla 
o 5 kalendářních dnů na celkový počet 60 kalendářních dnů. 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 k SoD
 
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 31.12.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0304/20  
Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava- Výškovice, 
Šeříková 33, p říspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 3725/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru ve výši 19 906 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70631786, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle důvodové 
zprávy 

  
 

 



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

Usnesení  

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

Strana 18/66 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0305/20  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava- Zábřeh, 
Za Školou 1, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3726/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizace, se sídlem Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855 v celkové 
hodnotě 82 320 Kč, dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Iveta Rychtářová, T: 31.12.2020
 předseda likvidační komise 

 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0306/20  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Harmonie Ostrava-
Hrabůvka, Zlepšovatel ů 27, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3727/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizace,se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 75029863 v celkové hodnotě 42 000 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 
  
 Vyřizuje: Petra Richterová, T: 31.12.2020
 předseda likvidační komise 

 
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0307/20  
Odpis nedobytných pohledávek Mate řské školy Ostrava-Hrab ůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 3728/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

s odepsáním nedobytných pohledávek Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace v celkové výši 905 Kč dle předložené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0308/20  
Odpis nedobytných pohledávek Základní školy a mate řské školy Ostrava- Zábřeh, 
Horymírova 100, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 3729/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s odepsáním nedobytných pohledávek Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace v celkové výši 1 600 Kč dle předložené důvodové 
zprávy 

 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0309/20  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, A. Ku čery 20, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3730/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizace, se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70944652, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvkové organizace, se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70944652, a to snížením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 17  tis. Kč, 
dle předložené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0310/20  
Dodatek č. 1 - VZ 46.20 - Stavba „Modernizace školní kuchyn ě a oprava vodovodní 
přípojky pro MŠ Mitušova 6” 
  
Usnesení číslo: 3731/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. agendové S/0910/2019/OŠK ze dne 02.10.2020 
se zhotovitelem MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 48397555 
na akci VZ 46.20 - Stavba „Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky 
pro MŠ Mitušova 6”. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový 
rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 72 252,76 Kč bez DPH na částku 
10 286 779,58 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke SoD

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 08.01.2021
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0311/20  
Předložení zprávy o odstran ění nedostatk ů spojených s ú četnictvím příspěvkové 
organizace. 
  
Usnesení číslo: 3732/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  zprávu o odstranění nedostatků spojených s účetnictvím příspěvkové organizace -  Základní 

školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, se sídlem 
Březinova 1383/52, 700 30, Ostrava-Zábřeh, IČO: 70978336 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0073/20  
Vzorová nájemní smlouva a nájem části výv ěsní sk říňky umíst ěné na ve řejném 
poh řebišti v Ostrav ě-Zábřehu, ulice U Studia 
  
Usnesení číslo: 3733/RMOb-JIH/1822/63 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

vzorovou nájemní smlouvu na část vývěsní skříňky umístěné na veřejném pohřebišti v Ostravě-
Zábřehu, ulice U Studia 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít nájemní smlouvu na část vývěsní skříňky umístěné na veřejném pohřebišti v Ostravě-
Zábřehu, ulice U Studia, s firmou ADISTONE GROUP, s.r.o., Hlubinská 1378/36, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 05268613, dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0078/20  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 p říspěvkové organizace Technické 
služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3734/RMOb-JIH/1822/63 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

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

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2020 organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 66739331, a to snížením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku o 2 tis. Kč, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0079/20  
Návrh na ud ělení výjimky ze zásad vztah ů městského obvodu k p říspěvkové organizaci 
Technické služby Ostrava-Jih v souvislosti s opravo u pracovního stroje 
  
Usnesení číslo: 3735/RMOb-JIH/1822/63 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkové organizaci 
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, která byla zřízena statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti v oblasti technických 
služeb, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a to v souvislosti 
se zajištěním opravy pracovního stroje BUCHER City Cat2020XL, dle předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0388/20  
Stavební zám ěr a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 3736/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Ostrava - Zábřeh 2513 NNk“ spočívajícím v umístění 
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zemního kabelového vedení NNk včetně 1 ks pojistkové skříně v pilíři v předpokládané délce 
3  bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny v rozsahu dle snímku, který je součástí přílohy č. 1 
předkládaného materiálu, souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem 
Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 773/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního 
kabelového vedení NNk včetně 1 ks pojistkové skříně v pilíři pod názvem stavby „Ostrava -
Zábřeh 2513 NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý 
i započatý bm přípojky zemního kabelového vedení NN a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba 
DPH za umístění pojistkové skříně v pilíři 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NNk 
včetně 1 ks pojistkové skříně v pilíři  v části 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 
-  společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti, ve znění přílohy č. 4 předkládaného materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0438/20  
Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 3737/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „MOP Pavlovova 2624/29“ spočívajícím v umístění veřejné 
sítě elektronických komunikací  v předpokládané délce 77 bm pod povrchem části pozemku 
p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 1 předkládaného materiálu, souhlas pro stavebníka PODA, a.s., 
IČO: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava je platný 
do 31.12.2022 
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2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 612/14 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, za účelem umístění veřejné
sítě elektronických komunikací  pod názvem stavby „MOP Pavlovova 2624/29“ pro společnost 
PODA, a.s., IČO: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
za úplatu 200 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm veřejné sítě elektronických 
komunikací  

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování veřejné sítě elektronických 
komunikací   v části 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 
-  společností PODA, a.s., IČO: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 4 předkládaného materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0439/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem, z řízení věcného b řemene - služebnosti a zám ěr 
na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Zkrácená 
  
Usnesení číslo: 3738/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
SE SKLADEM K. Ú. ZÁBŘEH NAD ODROU, UL. ZKRÁCENÁ 706/46, PARC. Č. 555/33, 
556/45, ST. 735“, v rámci kterého dojde mimo jiné k umístění sjezdu k administrativnímu 
objektu na části pozemku p.p.č. 555/147, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, a k umístění stavby vodovodní přípojky v části pozemku p.p.č. 555/146, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1, tohoto 
materiálu; souhlas pro stavebníka Ing. XXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX Ostrava, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 555/147, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 7,6 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Zkrácená, svěřeném městskému obvodu 
Ostrava-Jih, za účelem umístění sjezdu a užívání pozemku pod sjezdem k budoucímu 
administrativnímu objektu, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
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3) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene – služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku 
p.p.č. 555/146, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem uložení 
vodovodní přípojky v celkové délce cca 3 bm ve prospěch oprávněné nemovité věci – pozemku, 
jehož součástí bude stavba realizovaná pod názvem „ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
SE SKLADEM K. Ú. ZÁBŘEH NAD ODROU, UL. ZKRÁCENÁ 706/46, PARC. Č. 555/33, 
556/45, ST. 735“, ve vlastnictví Ing. XXXXX XXXXXXXX bytem XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Ostrava, za úplatu ve  výši 500 Kč + zákonná 
sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní přípojky v části dotčeného pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vodovodní přípojky v části 
dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem. 

 
4) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022, uzavřít s vlastníkem stavby, 
Ing. XXXXXX XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0443/20  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3739/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování 
a provozování zemního kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v pilíři v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3641-226/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 2 500 Kč + 
zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0445/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na části 
pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ulice Pospolitá 
  
Usnesení číslo: 3740/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – umístění elektrické přípojky pro připojení optického 
rozvaděče na rozvodnou síť ČEZ Distribuce, a.s. v rámci stavby „16010-057449 
RVDSL2013_M_T_OSPV239-OSPV1HR_MET“, v předpokládané délce 20 bm pod povrchem 
části pozemku p.p.č. 556/104 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 
CETIN a.s., IČO 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, je 
platný do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 556/104 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění elektrické 
přípojky pro připojení optického rozvaděče na rozvodnou sít ČEZ Distribuce, a.s. 
v předpokládané délce 20 bm pod povrchem části dotčeného pozemku v rámci stavby 
pod názvem „16010-057449 RVDSL2013_M_T_OSPV239-OSPV1HR_MET“,  ve prospěch 
společnosti CETIN a.s., IČO 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00 Praha 9, za úplatu 200 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm elektrické 
přípojky na části dotčeného pozemku. 

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

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít se společností CETIN a.s., 
IČO 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu

 
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0446/20  
Žádost o do časné snížení nájemného za užívání pozemk ů v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 3741/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

dočasně nesnížit nájemné vyplývající společnosti AUTOMONT CSW, spol. s r.o., 
IČO 41034511, se sídlem Horní 3023/122, Bělský Les, 700 30 Ostrava z Nájemní smlouvy 
č. 2/a/042/410/94/Ing.Kol ze dne 23.01.1995, ve znění pozdějších dodatků za rok 2020, 
dle důvodové zprávy 

  



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 26/66 
  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0447/20  
Souhlas se stavební zám ěrem v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Václava Koša ře 
  
Usnesení číslo: 3742/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Rekonstrukce VO oblast Václava Košaře“, 
v předpokládané délce 1137 bm, na částech níže uvedených pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je 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. 2023: 

- parc.č. 75/18 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 75/28 ostatní plocha, zeleň 

- parc.č. 96/1 ostatní plocha, jiná plocha 

- parc.č. 101/22 ostatní plocha, jiná plocha 

- parc.č. 101/33 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 105/18 ostatní plocha, jiná plocha 

- parc.č. 105/19 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 106/53 ostatní plocha, zeleň 
  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0451/20  
Garážové stání č. 5 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 3743/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nezveřejnit záměr pronájmu parkovacího stání č. 5 umístěného ve stavbě bez čp/če, garáž, která 
je součástí pozemku parc.č. 793/353, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Výškovická dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0453/20  
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím objekt u PO 51 
na ul. Ladislava Hosáka 
  
Usnesení číslo: 3744/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 



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 27/66 
  

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout parkovací stání č. 93/1 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, 
stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy,
ul. Ladislava Hosáka za účelem  užívání parkovacího stání pro parkování motocyklu, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 400 Kč včetně DPH měsíčně 

 
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0454/20  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3745/RMOb-JIH/1822/63 

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. 4078, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Rudná-Pavlovova 

2. pozemek p.č.st. 1993/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Kpt. Vajdy 

3. pozemek p.č.st. 1993/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Kpt. Vajdy 

4. polovina pozemku p.č.st. 1994/21, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17,5 m2 (celková 
výměra 35 m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Kpt. Vajdy 

5. část pozemku p.č.st. 2966/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,64 m2 (celková výměra 
230 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1619/38630 příslušejícího k 
jednotce 11/367 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0455/20  
Stanovisko k prodeji částí nesv ěřeného pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Ji řího Herolda 
  
Usnesení číslo: 3746/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

souhlasné stanovisko k prodeji částí nesvěřeného pozemku p.p.č. 371/91 ostatní plocha, zeleň 
o výměrách cca 13 m² a cca 1 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Jiřího Herolda, dle zákresu v situačním 
snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0456/20  
Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavb ě garáže 
v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3747/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo 
k nemovité věci stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2446, zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0457/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Gerasimovova 
  
Usnesení číslo: 3748/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Lodžie na bytovém domě Gerasimovova 32, 
Ostrava Zábřeh“ spočívajícím v  instalaci 8 ks nových zavěšených balkónů umístěných do dvou 
sloupců po 4 kusech o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m k bytovému domu č.p. 1796, 
který stojí na pozemku p.č.st. 2105 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou  umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 654/60, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, svěřeném městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků pro dům Gerasimovova 1796/32, 
IČO 285 64 421, se sídlem  Gerasimovova 1796/32, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný 
do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0458/20  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
lokalita V Zálomu 
  
Usnesení číslo: 3749/RMOb-JIH/1822/63 

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. 6636, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita V Zálomu 



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 29/66 
  

2. pozemek p.č.st. 6637, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita V Zálomu 

3. pozemek p.č.st. 6638, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita V Zálomu 

4. pozemek p.č.st. 6639, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita V Zálomu 

5. pozemek p.č.st. 6640, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita V Zálomu 

6. pozemek p.č.st. 6641, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita V Zálomu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0459/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech 
pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ulice Ignáta Herrmanna 
  
Usnesení číslo: 3750/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - umístění stavby vodovodní přípojky včetně vodoměrné 
šachty v předpokládané délce 2,2 bm a kanalizační přípojky v předpokládané délce 7,7 bm 
v rámci stavby pod názvem „Vodovodní a kanalizační přípojka pro chatku, k.ú. Hrabůvka, 
ul. I. Herrmanna, parc.č. 435/11“, pod povrchem částí pozemku p.p.č. 451/20 ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníka XXXXXX XXXXXXX XXXXXX , bytem 
XXXXXXXXXXXXOstravaXXXXXXXX, je platný do 31.12.2022 

 
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemku 451/20 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění vodovodní přípojky 
včetně vodoměrné šachty a kanalizační přípojky pod povrchem částí pozemku, ve prospěch 
nemovité věci – pozemku p.p.č. 435/11 zahrada v k. ú. Hrabůvka, který je ve vlastnictví 
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX bytem XXXXXXX XXXXXX XXXX Ost ravaXXXXXXX , 
za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní a kanalizační přípojky 
a 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za vodoměrnou šachtu  

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

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít 
s XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX bytem XXXXXXX XXXXXX XXXX X Ostrava-
XXXXXXXX, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 
ve znění přílohy č. 5 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0460/20  
Změna zásad pro stanovení výše úplaty za z řízení věcného b řemene, nájemného 
u vybraných ú čelů nájmu pozemk ů a nájemného za parkovací stání v parkovacích 
objektech 
  
Usnesení číslo: 3751/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) mění 
  

Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih dotčeným stavbami 
inženýrských sítí, pro stanovení výše nájemného u vybraných účelů nájmu pozemků 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, 
pro stanovení výše nájemného za parkovací stání v parkovacích objektech ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, které vydala usnesením 
č. 6790/167 dne 24.5.2018 s účinností od 1.1.2021, a to dle znění, které je přílohou č. 1 tohoto 
materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0461/20  
Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – Korýtko 
  
Usnesení číslo: 3752/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 6038 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita – Korýtko, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX , s výší 
nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 176 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0463/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 3753/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba bytového domu Horní 734/41, 
Hrabůvka, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v provedení 6 ks zavěšených lodžií umístěných do dvou 
sloupců o výměře 2 x 4,34 m x 1,5 m k bytovému domu č.p. 734, který stojí na pozemku 
p.č.st. 674 umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 270/6 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka 
Společenství vlastníků Horní 734/41, Ostrava,  IČO 285 64 243, se sídlem Horní 734/41, 
Hrabůvka, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2022 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0464/20  
Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Starob ělská 
  
Usnesení číslo: 3754/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k  částem pozemků p.p.č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha 
a p.p.č. 1061/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající 
v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování zemního kabelového vedení NNk, včetně 
jeho součástí a příslušenství, tedy mimo jiné včetně rozvaděče v pilíři v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3634-111/2020, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 21 500 Kč + 
zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění 
přílohy č. 3 tohoto materiálu 

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0465/20  
Záměr na pronájem části pozemku v lokalit ě ul. Krokova, k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3755/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 102 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita Krokova, za účelem užívání pozemku jako zahrádky č. 7 na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0296/20  
Souhlas s umíst ěním informa ční sk říňky a cedulí s ozna čením provozovny na objektu 
v lokalit ě ulice J. Matuška, O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 3756/RMOb-JIH/1822/63 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o udělení souhlasu spolku Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl, IČO 70893276, se sídlem 
Aloise Gavlase 33/4, Ostrava-Dubina, s umístěním informační skříňky o rozměrech 1,1 m x 
0,45 m a cedulí s označením provozovny o rozměrech 2 m x 0,85 m a 2m x 1,2m na stěny objektu 
bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 105/14 v k.ú. Dubina u Ostravy, a to maximálně po dobu 
trvání nájemního vztahu a za splnění technických podmínek uvedených v důvodové zprávě 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0306/20  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 3757/RMOb-JIH/1822/63 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

• Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 11 - XXXXXXXXXX XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
• Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 22 - XXXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX 
• Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 27 - XXXXXXX XXXXX nar. XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 
• Velflíkova 287/12, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, č. b. 4 - XXXXX XXXXXXXX nar. XXXXXX , 
XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 
• Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, 0+1, č. b. 38 - XXXXXXXX XXXXXXX nar. 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
• Jubilejní 492/68, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, č. b. 3 - XXX XXXXXX XXXXX nar. 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
• Jubilejní 494/65, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, č. b. 3 - XXXXXXX XXXXX nar. XXXXXXXX
XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 
• Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, č. b. 33 -  XXXXXXXX XXXXXXXX , nar. 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
• Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 1 - XXXXXX XXXXXX nar. XXXXXXXX , 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 
• Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 12 - XXXXXXXXX XXXXXXX nar. 
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
• Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, 0+1, č. b. 23 - XXXXXX XXXXX nar. XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 

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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b) nevybrat uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením  za smluvní nájemné a záměr 
na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné znovu zveřejnit,  dle důvodové 
zprávy 

• Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 35  

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 

Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. 25 - XXXXXX XXXXXX nar. XXXXXXX XX 
XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0307/20  
Volné byty č. 9 a 10 v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 677/72 v O.-Hrab ůvce 
  
Usnesení číslo: 3758/RMOb-JIH/1822/63 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nepronajímat volné byty č. 9 a č. 10, nacházející se ve 2. nadzemním podlaží stavby č.p. 677, 
která je součástí pozemku parc. č. st. 691/1 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
Hrabůvka, adresní místo Odborářská 677/72, obec Ostrava, z důvodu jejich vyčlenění 
pro poskytování odlehčovací služby příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Jih, 
dle důvodové zprávy 

 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0309/20  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouv ě o nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 3759/RMOb-JIH/1822/63 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. X nacházejícím se ve XX nadzemním podlaží 
budovy s č.p. XXXX, která je součástí pozemku parc. č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území XXXXX XXX XXXX, adresní místo XXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX, obec Ostrava s nájemcem  bytu XXXX. XXXXXXXX XXXXXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX X 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX nar. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXX , 
XXXXXXX, ve znění předloženého návrhu Přílohy č. 1, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0311/20  
Pronájem bytu 
  
Usnesení číslo: 3760/RMOb-JIH/1822/63 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové 
zprávy 

XXXXXXXXX XXXXXXXX Ostrava-Záb řeh, XXX č. b. X - XXXXXX XXXXXXX XXX
XXX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0312/20  
Návrh na uzav ření smlouvy o nájmu spole čné části domu - místnosti bývalé prádelny 
v obytném dom ě v Mňukov ě ulici 3022/24 v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 3761/RMOb-JIH/1822/63 

OBH 

k usnesení č. 3651/RMOb-JIH/1822/62 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) pronajmout na dobu neurčitou, s účinností stanovenou od 01.01.2021, společnou část domu -
místnost  bývalé prádelny o celkové započitatelné výměře 15,30 m2, situovanou v 1. podzemním 
podlaží obytného domu 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, pro účely uložení věcí osobní 
a domácí potřeby nájemce, a to za nájemné sestávající 

• z nájemného za započtenou plochu bytu ve výši 53,57 Kč/m2/měsíc, se smluvním ujednáním 
platným po celou dobu trvání nájmu, že od roku následujícího po uzavření smlouvy o nájmu 
společné části domu - vždy k datu 1. července daného roku - může pronajímatel uplatňovat 
jednostranné navyšování nájemného o koeficient růstu inflace vyhlášený Českým statistickým 
úřadem, vyjadřující průměrnou míru inflace za předchozí rok 
• z nákladu na služby spojené s užíváním pronajaté věci, který bude každoročně  činit celkem 
120 Kč a nájemce je povinen uhradit ho pronajímateli zálohově, v pravidelných měsíčních 
platbách ve výši 10 Kč/měsíc společně s výše uvedeným nájemným 

b) uzavřít k předmětné nemovité věci za výše uvedených podmínek smlouvu o nájmu společné 
části domu, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu, s XXXXXXXX XXXXXXXXXX, 
XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXXX 

to vše nejpozději v termínu do 31.12.2020 
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2) zmocňuje 
  

vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství, Ing. Blanku Jaloviecovou k podpisu smlouvy 
o nájmu společné části domu dle bodu 1. tohoto usnesení 

  
3) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství realizovat bod 1. tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0313/20  
Uzavření smluv na pronájem byt ů zvláštního ur čení 
  
Usnesení číslo: 3762/RMOb-JIH/1822/63 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smluv na pronájem bytů zvláštního určení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti 
smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy  

1. Horymírova 3063/123, Ostrava-Zábřeh, č. b. 9 - XXXX  XXXXXX XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
2. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 1 – XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 
3. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 11 - XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX 
4. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 28 - XXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX 
5. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 40 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX , 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
6. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 55 – XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
7. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 69 - XXXXX XXXXXX XXXXXXXX , 
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 
8. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 79 - XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
9. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 88 - XXXXXXX XXXXX nar. XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
10. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č.b. 94 - XXXXXXXX XXXXXX nar. 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0314/20  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-
Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3763/RMOb-JIH/1822/63 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o stávající výměře 28,32 m² v II. NP objektu č.p. 385, 
stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p.č.st. 340, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, Ing. Václavu Zikmundovi, 
IČO 06870473, se sídlem č.p. 56, 286 01 Šebestěnice 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 1 100 Kč/m²/rok za plochu místnosti o výměře 16,67 m², 
s účelem užívání jako kancelářské prostory, 500 Kč/m²/rok za společné prostory (chodba, WC, 
denní místnost) o výměře 9,00 m² a 100 Kč/m²/rok za podíl na přístupové komunikaci (schodiště) 
o výměře 2,65 m², a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné 
výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy v rozsahu předloženého návrhu, 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0318/20  
Poskytnutí slevy na nájemné za pronájem prostoru v objektu bez č.p. v lokalit ě ulice 
Svornosti, O.-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 3764/RMOb-JIH/1822/63 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí slevy z nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
bez č.p., který  je součástí pozemku  p.č.st. 3202 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, nájemci 
Ing. Lucii Foltýnkové, IČO 63734524, se sídlem Svornosti 57/57, Ostrava-Zábřeh, v celkové 
výši 1 920 Kč, z důvodu interiérových úprav a instalace vnitřního vybavení prostoru nájemcem, 
v období od 15.10.2020 do 14.12.2020, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0319/20  
Pronájem objektu bez č.p. v lokalit ě ulice Tylova, O.-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 3765/RMOb-JIH/1822/63 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nepronajímat objekt bez č.p., který stojí na pozemku p.č.st. 6081 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
v lokalitě ulice Tylova, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
do správy městskému obvodu Ostrava, a zahájit úkony k demolici objektu, a to z důvodu jeho 
špatného technického stavu, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0320/20  
Výpov ěď nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v ob jektu na ulici 
Fr. Formana 251/13, O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 3766/RMOb-JIH/1822/63 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o podání výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 251, který je součástí 
pozemku p.č. 71/81 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina, 
Denise Skalské, IČO 01608339, se sídlem J. Škody 185/8, Ostrava-Dubina, která prostor užívá 
na základě nájemní smlouvy č. 210/19/OBH (ag.č. S/1199/2019/OBH) ze dne 02.12.2019, 
ve znění dodatku, a o učinění kroků k vyklizení pronajatého prostoru, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0321/20  
Návrh na vy řazení neupot řebitelného materiálu 
  
Usnesení číslo: 3767/RMOb-JIH/1822/63 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku pod ORJ 6 
v celkové částce 45 909,10 Kč a to: 

a) DDHM do 3 000 Kč          3 892,00 Kč 

b) DDHM nad 3 000 Kč       42 017,10 Kč 

dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0322/20  
Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu 
B. Četyny 978/19, O.-B ělský Les - do časné snížení ceny 
  
Usnesení číslo: 3768/RMOb-JIH/1822/63 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 296/18/OBH (ag.č. S/1091/2018/OBH) ze dne 
26.10.2018, ve znění dodatku, na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 978, 
který je součástí pozemku p.č. 131 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo B. Četyny 978/19, 
Ostrava-Bělský Les, pronajatého Milanu Lipinovi, IČO 65481321, se sídlem K Pilíkům1059/14, 
Ostrava-Hrabůvka, a to z důvodu snížení nájemného o 50 %, tj. z 2 265,60 Kč/m2/rok na 1 132,80 
Kč/m2/rok, a to omezeně po dobu dvou let, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
IA/RMOb/0002/20  
Opatření k odstran ění nedostatk ů zjišt ěných kontrolou MMO v roce 2020 
  
Usnesení číslo: 3769/RMOb-JIH/1822/63 

IA 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

Zprávu o výsledku přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 
2020 

 
2) přijímá 
  

opatření k odstranění zjištěných nedostatků 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0059/20 
Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č.st.3202, Ostrava- Zábřeh, dodatek č. 2, 
revokace 
  
Usnesení číslo: 3770/RMOb-JIH/1822/63 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

své usnesení č. 1481/RMOb-JIH/1822/25 ze dne 22.08.2019 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0060/20 
Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č.st.3202, Ostrava-Záb řeh, dodatek č. 3, 
revokace 
  
Usnesení číslo: 3771/RMOb-JIH/1822/63 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

své usnesení č. 1545/RMOb-JIH/1822/26 ze dne 12.09.2019 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0065/20 
Smlouva o uzav ření budoucí smlouvy ČEZ pro zpracování PD “Rekonstrukce h řišt ě 
na ul. Dolní - areál v Zálomu” 
  
Usnesení číslo: 3772/RMOb-JIH/1822/63 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě pro akci zpracování PD “Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní - areál 
v Zálomu” s provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín, Teplická 874/8, 405 02, IČO: 24729035. Provozovateli distribuční soustavy bude uhrazen 
poplatek ve výši 12 500 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením 
a se zajištěním požadovaného příkonu 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 28.02.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0067/20 
Dodatek č. 1 na VZ 36.20 Rekonstrukce h řišt ě při ZŠ Dvorského, Ostrava-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 3773/RMOb-JIH/1822/63 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0731/2020/INV ze dne 10.08.2020 
se zhotovitelem VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 
326 00 Plzeň, IČO: 27967638 na realizaci VZ 36.20 na stavbu „Rekonstrukce hřiště 
při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les” v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového 
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rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu dodatečných a neprováděných prací. Na základě 
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje 
konečná cena díla 3 630 278,21 Kč bez DPH na tuto zakázku o částku 9 320,48 Kč bez DPH 
na částku 3 639 598,69 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0731/2020/INV na realizaci VZ 36.20 na stavbu „Rekonstrukce 
hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 15.01.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0068/20 
Investi ční záměry č. 16-18/2020 
  
Usnesení číslo: 3774/RMOb-JIH/1822/63 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. IZ č. 17/2020 - Hydroizolace obvodového zdiva bytových domů Jubilejní 26, 28, 30, 30A, 32, 
34, 40, 44, 46, Ostrava-Hrabůvka 
2. IZ č. 18/2020 - Výstavba chodníků u Ostravar arény, ul. Starobělská 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit, po přidělení finančních prostředků, zpracování podkladů pro zadání 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 26.02.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0069/20 
Investi ční záměry č. 21-23/2020 
  
Usnesení číslo: 3775/RMOb-JIH/1822/63 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. IZ č. 21/2020 - RINGO Ostrava-Jih, centrum sportu pro každého 
2. IZ č. 22/2020 - Vraťme děti zpátky na hřiště 
3. IZ č. 23/2020 - Dětské hřiště KRESTHAJD 
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2) ukládá 
  odboru investičnímu zajistit, po přidělení finančních prostředků, zpracování podkladů 

pro zadání veřejné zakázky 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 26.02.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0070/20 
Dodatek č.2 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: 3776/RMOb-JIH/1822/63 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č.2 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 zvyšuje   cena  o 153 212,73 Kč 
bez DPH na částku 18 943 384,70 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č.2 k SOD 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 22.12.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0071/20 
Smlouva o realizaci p řeložky ČEZ “Rekonstrukce ul. Alejnikovova” 
  
Usnesení číslo: 3777/RMOb-JIH/1822/63 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie pro akci zpracování PD “Rekonstrukce ul. Alejnikovova” s provozovatelem distribuční 
soustavy společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02, 
IČO: 24729035. Předpokládaná výše nákladů realizace přeložky zařízení činí 251 414 Kč 

  
2) ukládá 
  odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy 

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 28.02.2021
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0223/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 76.20 Zpracování projektové dokumentace „Chodníky n a ulicích Na Obecní, 
Markova a u kruhového objezdu Horní v m ěstském obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3778/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

k usnesení č. 3412/RMOb-JIH/1822/57 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 76.20 Zpracování projektové dokumentace „Chodníky na ulicích Na Obecní, Markova 
a u kruhového objezdu Horní v městském obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření smluv o dílo u této 
nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 
- F.E.D. s.r.o., Velký Ořechov č.p. 177, 763 07 Velký Ořechov, IČO: 03994601, za nabídkovou 
cenu 107 000 Kč bez DPH, tj. 129 470 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 170 kalendářních dnů 
od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou za výkon autorského 
dozoru 300 Kč bez DPH u Zpracování PD “Chodník na ulici Na Obecní Ostrava - Hrabůvka”, 
za nabídkovou cenu 107 000 Kč bez DPH, tj. 129 470 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
170 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou 
za výkon autorského dozoru 300 Kč bez DPH u Zpracování PD “Chodník na ulici Markova 
Ostrava - Zábřeh nad Odrou” a za nabídkovou cenu 107 000 Kč bez DPH, tj. 129 470 Kč 
vč. DPH, s lhůtou realizace 170 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy 
a s hodinovou sazbou za výkon autorského dozoru 300 Kč bez DPH u Zpracování PD “Chodník 
na ulici Horní u kruhového objezdu, Ostrava - Hrabůvka”, 
a jako druhým v pořadí: 
- VS projekt, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, Na obvodu 45/1100, 703 00, IČO: 25385054, 
za nabídkovou cenu 112 000 Kč bez DPH, tj. 135 520 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
150 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou za 
výkon autorského dozoru 500 Kč bez DPH u Zpracování PD “Chodník na ulici Na Obecní 
Ostrava - Hrabůvka”, za nabídkovou cenu 100 000 Kč bez DPH, tj. 121 000 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 150 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou 
sazbou za výkon autorského dozoru 500 Kč bez DPH u Zpracování PD “Chodník na ulici 
Markova Ostrava - Zábřeh nad Odrou” a za nabídkovou cenu 105 000 Kč bez DPH, tj. 
127 050 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 150 kalendářních dnů od následujícího dne po dni 
účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou za výkon autorského dozoru 500 Kč bez DPH 
u Zpracování PD “Chodník na ulici Horní u kruhového objezdu, Ostrava - Hrabůvka” 

  
2) ukládá 
  odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrhy smluv o dílo s vybraným dodavatelem 

na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 76.20 Zpracování projektové 
dokumentace „Chodníky na ulicích Na Obecní, Markova a u kruhového objezdu 
Horní v městském obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrhy smluv o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony u této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 76.20 
Zpracování projektové dokumentace „Chodníky na ulicích Na Obecní, Markova a u kruhového 
objezdu Horní v městském obvodu Ostrava-Jih“ 

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

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0227/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 65.20 „Vým ěna 
oken v budov ě ZŠ Březinova 52“ 
  
Usnesení číslo: 3779/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

k usnesení č. 3488/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 65.20 „Výměna oken v budově ZŠ Březinova 52“ a o uzavření 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- S-O-D Holding s.r.o., Petřvald u Karviné, Podlesní 1827, PSČ 73541, IČO: 26830272, 
za nabídkovou cenu 2 115 350 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od zahájení 
díla 

a jako druhým v pořadí: 

- MEROPS spol. s r.o., Strojnická 374, Mosty, 735 62 Český Těšín, IČO: 25394282, 
za nabídkovou cenu 2 137 410,27 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů 
od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 65.20 
„Výměna oken v budově ZŠ Březinova 52“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 15.01.2021
 vedoucí odboru školství a kultury 
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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 65.20 „Výměna 
oken v budově ZŠ Březinova 52“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0228/20 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 3780/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

k usnesení č. 2922/RMOb-JIH/1822/51 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí zařazení níže 
uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- Jakuba Valy, Domkařská 619, 735 41 Petřvald, IČO: 08784531 (žádost o účast č. 61 a 62) 

 
2) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o zařazení níže uvedeného 
dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- Jakuba Valy, Domkařská 619, 735 41 Petřvald, IČO: 08784531 (žádost o účast č. 63) 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0230/20 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 87.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyn ě včetně po řízení vybavení 
při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 3781/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 87.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava 
Hrabůvka“ 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. Jana Kišová, 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. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 87.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0231/20 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 86.20 Zpracování 
projektové dokumentace „MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Z ábřeh – oprava oplocení 
vč. vybavení zahrady herními prvky“ 
  
Usnesení číslo: 3782/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 86.20 Zpracování projektové dokumentace 
„MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky“ 
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 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 86.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0233/20 
Zpráva komise (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: 3783/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

k usnesení č. 3570/RMOb-JIH/1822/60 
  
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 dodávky VZ 80.20 „Výměna plynových nebo kombinovaných sporáků v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření rámcové 
smlouvy s vybraným dodavatelem: 
- Zdeňkem Latkou, Provaznická 1532/9, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 15426441, 
za jednotkovou nabídkovou cenu 5 140 Kč bez DPH/ks za demontáž starého sporáku a dodávku 
a montáž nového plynového sporáku, s jednotkovou nabídkovou cenou 5 580 Kč bez DPH/ks 
za demontáž starého sporáku a dodávku a montáž nového kombinovaného sporáku, 
za jednotkovou nabídkovou cenu 1 000 Kč bez DPH/ks za výměnu plynové bezpečnostní hadice 
do 2 metrů a za jednotkovou nabídkovou cenu 250 Kč bez DPH/ks za výměnu plynového 
kulového kohoutu 1/2”, s dobou trvání rámcové smlouvy od 01.01.2021 do 31.12.2021 nebo 
do dosažení maximální výše celkového plnění 2 000 000 Kč bez DPH, podle toho, která z těchto 
skutečností nastane dříve, 
a jako druhým v pořadí: 
- Viliamem Barsony, Václava Košaře 120/12, 700 30 Ostrava - Dubina, IČO: 40271137, 
za jednotkovou nabídkovou cenu 5 500 Kč bez DPH/ks za demontáž starého sporáku a dodávku 
a montáž nového plynového sporáku, s jednotkovou nabídkovou cenou 5 650 Kč bez DPH/ks 
za demontáž starého sporáku a dodávku a montáž nového kombinovaného sporáku, 
za jednotkovou nabídkovou cenu 660 Kč bez DPH/ks za výměnu plynové bezpečnostní hadice 
do 2 metrů a za jednotkovou nabídkovou cenu 300 Kč bez DPH/ks za výměnu plynového 
kulového kohoutu 1/2”, s dobou trvání rámcové smlouvy od 01.01.2021 do 31.12.2021 nebo 
do dosažení maximální výše celkového plnění 2 000 000 Kč bez DPH, podle toho, která z těchto 
skutečností nastane dříve 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 80.20 „Výměna 
plynových nebo kombinovaných sporáků v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
VZ 80.20 „Výměna plynových nebo kombinovaných sporáků v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0234/20 
Změna zadávací dokumentace (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -
VZ 77.20 „Oprava školní kuchyn ě vč. po řízení vybavení MŠ P. Lumumby 14“ 
  
Usnesení číslo: 3784/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

k usnesení č. 3569/RMOb-JIH/1822/60 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k uveřejněné 

zakázce malého rozsahu na stavební práce - VZ 77.20 „Oprava školní kuchyně vč. pořízení 
vybavení MŠ P. Lumumby 14“ dle předložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty pro podání 
nabídek 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0236/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 57.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Volgogradská 4 
a úprava objektu MŠ“ 
  
Usnesení číslo: 3785/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

k usnesení č. 3486/RMOb-JIH/1822/59 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 57.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Volgogradská 4 a úprava 
objektu MŠ“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem: 

- ArchiBIM studio s.r.o., Technologická 373/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 05489491,
za nabídkovou cenu 80 050 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 74 kalendářních dnů a s hodinovou 
sazbou za výkon autorského dozoru 750 Kč bez DPH 

a jako druhým v pořadí: 
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- INGESTA spol. s r.o., Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 25391194, 
za  nabídkovou cenu 89 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 94 kalendářních dnů a s hodinovou 
sazbou za výkon autorského dozoru 450 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 57.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava plotu u MŠ Volgogradská 4 a úprava objektu MŠ“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 15.01.2021
 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 u této nadlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 57.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Volgogradská 4 a úprava 
objektu MŠ“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0238/20 
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: 3786/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

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: CITY INVEST OSTRAVA, spol. 
s r.o., 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 48392928 (žádost o účast č. 23)
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0239/20 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 88.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava sociálního za řízení pro dosp ělé v MŠ Mitušova 6, 
Ostrava – Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 3787/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 88.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava – Hrabůvka“ 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. Jana Kišová, 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. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 88.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0240/20 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 89.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava sociálního za řízení pro d ěti v MŠ Mjr. Nováka 30, 
Ostrava – Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 3788/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 89.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava – Hrabůvka“ 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. Jana Kišová, 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. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 89.20 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0241/20 
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: 3789/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

k usnesení č. 3578/RMOb-JIH/1822/60 
  
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 24.11.2020, podané stěžovatelem 
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, 
IČO: 42194920, a rozhodnutí o nich ze dne 07.12.2020 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0242/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 82.20 „Oprava 
hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 3790/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

k usnesení č. 3579/RMOb-JIH/1822/60 
  
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 82.20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-
Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- Hornosušská stavební s.r.o., Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá, IČO: 01573870, 
za nabídkovou cenu 1 002 066,97 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 80 kalendářních dnů 
od zahájení realizace díla 

a jako druhým v pořadí: 

- DEV COMPANY, spol. s r. o., Čs. legií 145/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 47679620, za nabídkovou cenu 1 120 151,57 Kč bez DPH a s lhůtou 
realizace 70 kalendářních dnů od zahájení realizace díla 
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2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 82.20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 13.01.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 82.20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0243/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 81.20 Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ 
  
Usnesení číslo: 3791/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

k usnesení č. 3487/RMOb-JIH/1822/59 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 81.20 Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ a o uzavření 
smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem BYVAST pro s.r.o., 
U Rourovny 697/16, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 27848183, za nabídkovou cenu 63 000 Kč 
bez DPH, s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů a s hodinovou sazbou za výkon autorského 
dozoru 450 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 81.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 22.01.2021
 vedoucí odboru školství a kultury 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony u této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 81.20 
Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.02.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0244/20 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka 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” 
  
Usnesení číslo: 3792/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

k usnesení č. 3573/RMOb-JIH/1822/60 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní 
veřejné zakázce na služby VZ 85.20 „Rajonové čištění místních komunikací III. a IV. třídy 
na území MěOb Ostrava – Jih v letech 2021 a 2022” dle přiložené důvodové zprávy 

  
2) bere na vědomí 
  

prodloužení lhůt dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0245/20 
Změna zadávací dokumentace (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: 3793/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

k usnesení č. 3686/RMOb-JIH/1822/62 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky VZ 111.19 „Nákup propagačních předmětů pro městský obvod 
Ostrava-Jih v roce 2021“ dle přiložené důvodové zprávy s úpravou a navazující prodloužení 
lhůty pro podání nabídky 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0246/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 75.20 „Nákup 
osobního vozidla s odkupem vozidla Volkswagen Passa t“ 
  
Usnesení číslo: 3794/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

k usnesení č. 3574/RMOb-JIH/1822/60 
  
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 dodávky VZ 75.20 „Nákup osobního vozidla s odkupem vozidla Volkswagen Passat“ 
a o uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem AUTOKLEVER spol. s r.o., 
Hřbitovní 996/5, 741 01 Nový Jičín, IČO: 47974486, s nabídkovou cenou 521 553,72 Kč 
bez DPH za nákup nového vozidla značky Škoda Octavia 

  
2) ukládá 
  

odboru hospodářské správy připravit návrh kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci 
této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 75.20 „Nákup osobního vozidla s odkupem 
vozidla Volkswagen Passat“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Radim Navrátil, T: 20.01.2021
 vedoucí odboru hospodářské správy, BOZP a PO 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh kupní smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 75.20 
„Nákup osobního vozidla s odkupem vozidla Volkswagen Passat“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 12.02.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0312/20  
Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava-Záb řeh, 
Volgogradská 6B, p říspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 3795/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím finančního daru ve výši 2 940 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace se sídlem Volgogradská 2600/6B, 
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700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 
se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0313/20  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole 
Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 15, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3796/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze “Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687, za účelem vyhlášení výběrového 
řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění školy v přírodě pro žáky 
základní školy v předpokládané výši 1 700 050 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Marek Pabjan, MBA, T: 30.04.2021
 ředitel 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0314/20  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení - zakázky malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 3797/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1, bodu 1. pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687, za účelem vyhlášení výběrového 
řízení na dodávku zboží v předpokládané výši  150 000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Marek Pabjan,MBA, T: 31.12.2020
 ředitel školy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0315/20  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Základní školy Ostrava- Hrabůvka, 
Provaznická 64, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3798/RMOb-JIH/1822/63 

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 1  tis. Kč, dle předložené důvodové 
zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0237/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 59.20 „Provád ění 
deratizace, dezinsekce, dezinfekce v bytových domech v majetku SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3799/RMOb-JIH/1822/63 

OVZ 

k usnesení č. 3636/RMOb-JIH/1822/61 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu k veřejné zakázce malého rozsahu na služby VZ 59.20 
„Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ o vyloučení účastníka: 
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- Markéty Krýsové, 30. dubna 559/13, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 06043984, a 
- Čistoty Dotek s.r.o., Lidická 811/27, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 05032792, 
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 59.20 „Provádění deratizace, dezinsekce, 
dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
a o uzavření rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem GRATTIS spol. s r.o., Anenská 65, 
735 52 Bohumín - Záblatí, IČO: 19011911, za jednotkové nabídkové ceny uvedené 
v čl. VIII. A s dobou trvání smlouvy dle čl. VII. přiložené rámcové smlouvy 

  
3) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 59.20 „Provádění 
deratizace, dezinsekce, dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
VZ 59.20 „Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 15.01.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0452/20  
Výpůjčka pozemk ů příspěvkovým organizacím 
  
Usnesení číslo: 3800/RMOb-JIH/1822/63 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvy o výpůjčce se: 

1. Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Kosmonautů 2218/3, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 70631760, ve znění 
přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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2. Základní školou Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Provaznická 831/64, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 70978310, ve znění přílohy č. 2 tohoto 
materiálu 

3. Základní školou Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Srbská 450/2, Výškovice, 700 30 Ostrava, IČO 70631778, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu

4. Základní školou Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Klegova 1389/27, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 70978379, ve znění přílohy č. 4 tohoto 
materiálu 

5. Mateřskou školou Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Adamusova 1041/7, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 75029871, ve znění přílohy č. 5 tohoto 
materiálu 

6. Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Alberta Kučery 1276/20, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 70944652, 
ve znění přílohy č. 6 tohoto materiálu 

7. Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkovou organizací,
se sídlem Březinova 1383/52, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 70978336, ve znění přílohy č. 7 
tohoto materiálu 

8. Základní školou Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Jugoslávská 2906/23, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 70978344, ve znění přílohy č. 8 tohoto 
materiálu 

9. Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Šeříková 682/33, Výškovice, 700 30 Ostrava, IČO 70631786, ve znění 
přílohy č. 9 tohoto materiálu 

10. Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Horymírova 2978/100, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 70944628, ve znění 
přílohy č. 10 tohoto materiálu 

11. Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Kosmonautů 2217/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 70944687, ve znění 
přílohy č. 11 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0316/20  
Podání výpov ědí ze spole čného nájmu byt ů 
  
Usnesení číslo: 3801/RMOb-JIH/1822/63 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypovědět nájem bytu podle ust. § 2291 odstavec 1 a odstavec 2 zákona č. 89/2012, Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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1. společným nájemcům bytu č. X situovaného v XX nadzemním podlaží stavby č.p.XXX, která 
je součástí pozemku parc.č. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území XXXXX
XXXXXXXX, adresní místo XXXXXX XXXXXXX XXXXX obec O strava 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXX XXXX
XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX 

2. společným nájemcům bytu č. XX situovaného v X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXX, která 
je součástí pozemku parc.č. XXXXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
XXXXXX X XXXXXXX adresní místo XXXXXX XXXXXX obec O strava 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX , 
XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství realizovat bod 1. tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0253/20  
Přiznání odm ěny z dota čního programu CLIL Mgr. Jan ě Gajdošové, ur čené řízením 
Základní školy a mate řské školy Ostrava-Výškovice, Še říková 33, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 3802/RMOb-JIH/1822/63 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

vyplácení měsíčních odměn Mgr. Janě Gajdošové po dobu řízení Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace z dotačního programu Clil, 
dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0107/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 48/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3803/RMOb-JIH/1822/63 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření č. 48/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 
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a) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 3639, pol. 2322 o 3 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331, ORG 211 o 3 tis. Kč 

b) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 6402, pol. 2229, UZ 120x13014, ORG 363 o 4 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5366, UZ 120x13014 o 4 tis. Kč 

c) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11, ORG 0400028000000 o 13 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 5169, UZ 11, ORG 0400028000000 o 13 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 3545, pol. 5222 o 20 tis. Kč 

e) 
- sníží neivestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 13305 o 37 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4359, pol. 5336, UZ 13305, ORG 131 o 37 tis. Kč 

f) 
- sníží neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 348 o 17,2 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4379, pol. 5336, UZ 348, ORG 131 o 17,2 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4379, pol. 5331, ORG 131 o 17,2 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 17,2 tis. Kč 

g) 
- zvýší neinvestiční přijaté trasfery ze státních fondů na pol. 4113, UZ 90002, ORG 200712 o 
500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 51xx, UZ 90002, ORG 200712 o 500 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 51xx, ORG 200712 o 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč 

h) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400341000000 o 9 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 5137, ORG 0400341000000 o 9 tis. Kč 

i) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 0400148000000 o 15 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 51xx, ORG 0400148000000 o 15 tis. Kč 

j) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400266000000 o 107 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212. pol. 6121, ORG 0400226000000 o 107 tis. Kč 

k) 
- sníží běžné výdaje ORJ 4, § 4329, pol. 50xx, UZ 13011 o 792 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 10, § 4329, pol. 51xx, UZ 13011 o 792 tis. Kč 
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l) 
- sníží neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 348 o 48,8 tis. Kč 
-  sníží běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169, UZ 348, ORG 200705 o 48,8 tis. Kč 

m) 
- sníží neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 348 o 27,1 tis. Kč 
-  sníží běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169, UZ 348, ORG 200706 o 27,1 tis. Kč 

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

a) zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro Technické služby 
Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Kpt.Vajdy 3202/6, 
IČO 66739331, o částku 3 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

b) snížení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro Centrum sociálních 
služeb Jih, příspěvkovou organizaci, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Odborářská 677/72, 
IČO 08238359, s účelovým určením na spolufinancování projektu “Poznávací zájezdy pro 
seniory” o částku 17,2 tis. Kč s časovou použitelností od 01.02.2020 do 31.12.2020 

  
2) rozhodla 
  

změnit časovou použitelnost závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 
pro příspěvkové organizace zřízení statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-
Jih: 

a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652, ve výši 60 tis. Kč 
účelově určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 
a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 
do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1387/36a, IČO 70631743, ve výši 60 tis. Kč účelově 
určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti 
účetnictví a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” 
na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Mitušova 1506/16, IČO 70631735, ve výši 60 tis. Kč účelově 
určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti 
účetnictví a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” 
na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

d) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Dubina, Václava Košaře 121/6, IČO 70631751, ve výši 60 tis. Kč účelově 
určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 
a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 
do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 
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e) Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Dubina, Františka Formana 268/45, IČO 70944661, ve výši 50 tis. Kč účelově 
určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 
a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 
do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

f) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Kosmonautů 2217/15, IČO 70944687, ve výši 60 tis. Kč účelově 
určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 
a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 
do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

g) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Kosmonautů 2218/13, IČO 70631760, ve výši 60 tis. Kč účelově 
určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti 
účetnictví a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” 
na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

h) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Horymírova 2978/100, IČO 70944628, ve výši 60 tis. Kč účelově 
určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 
a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 
do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

i) Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 
Výškovice, Srbská 450/2, IČO 70631778, ve výši 50 tis. Kč účelově určeného na mzdové 
náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy s časovou 
použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” 
dle předloženého materiálu 

j) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Výškovice, Šeříková 682/33, IČO 70631786, ve výši 60 tis. Kč účelově 
určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti 
účetnictví a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” 
na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

k) Základní škola a mateřská škola MUDr. Emilie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Klegova 1169/29, IČO 70978361, 
ve výši 60 tis. Kč účelově určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka 
v oblasti účetnictví a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na 
“od 01.07.2020 do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

l) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Hrabůvka, Provaznická 831/64, IČO 70978310, ve výši 50 tis. Kč účelově určeného 
na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy 
s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” 
dle předloženého materiálu 
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m) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-
Jih, Hrabůvka, Klegova 1398/27, IČO 70978379, ve výši 50 tis. Kč účelově určeného na mzdové 
náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy s časovou 
použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” 
dle předloženého materiálu 

n) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1049/1, IČO 70978352, ve výši 
60 tis. Kč účelově určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti 
účetnictví a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” 
na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

o) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Březinova 1383/52, IČO 70978336, ve výši 60 tis. Kč účelově 
určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti 
účetnictví a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” 
na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

p) Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-
Jih, Zábřeh, Chrjukinova 1801/12, IČO 70978387, ve výši 50 tis. Kč účelově určeného 
na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy 
s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” 
dle předloženého materiálu 

q) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2600/6b, IČO 70978328, ve výši 60 tis. Kč účelově 
určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 
a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 
do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

r) Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-
Jih, Zábřeh, Jugoslávská 2906/23, IČO 70978344, ve výši 50 tis. Kč účelově určeného 
na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy 
s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” 
dle předloženého materiálu 

s) Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 156/33, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Výškovice, Staňkova 156/33, IČO 75029839, ve výši 60 tis. Kč účelově určeného 
na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy 
s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” 
dle předloženého materiálu 

t) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-
Jih, Zábřeh, Volgogradská 2613/4, IČO 75029847, ve výši 60 tis. Kč účelově určeného 
na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy 
s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” 
dle předloženého materiálu 
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u) Mateřská škola Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-
Jih, Dubina, Aloise Gavlase 182/12a, IČO 75029880, ve výši 60 tis. Kč účelově určeného 
na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy 
s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” 
dle předloženého materiálu 

v) Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Zlepšovatelů 1502/27, IČO 75029863, ve výši 60 tis. Kč 
účelově určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 
a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 
do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

w) Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Adamusova 1041/7, IČO 75029871, ve výši 60 tis. Kč účelově 
určeného na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví 
a administrativy s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 
do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

x) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 
Zábřeh, Za Školou 2851/1, IČO 75029855, ve výši 60 tis. Kč účelově určeného na mzdové 
náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy s časovou 
použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” 
dle předloženého materiálu 

y) Mateřská škola Ostrava-Dubina, F.Formana 13, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-
Jih, Dubina, Františka Formana 251/13, IČO 75029821, ve výši 50 tis. Kč účelově určeného 
na mzdové náklady pro interního/externího pracovníka v oblasti účetnictví a administrativy 
s časovou použitelností z “od 01.07.2020 do 31.01.2021” na “od 01.07.2020 do 31.12.2020” 
dle předloženého materiálu 

z) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková 
organizace,  se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652, ve výši 
30 tis. Kč účelově určeného na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace Školní 
Pébéčko s časovou použitelností z “ od 01.01.2020 do 30.11.2020” na “od 01.01.2020 
do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

aa) Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace,  se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Klegova 1169/29, IČO 70978361, 
ve výši 30 tis. Kč účelově určeného na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace 
Školní Pébéčko s časovou použitelností z “ od 01.01.2020 do 30.11.2020” na “od 01.01.2020 
do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

ab) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace,  se sídlem 
Ostrava-Jih, Hrabůvka, Provaznická 831/64, IČO 70978310, ve výši 30 tis. Kč účelově určeného 
na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace Školní Pébéčko s časovou použitelností 
z “ od 01.01.2020 do 30.11.2020” na “od 01.01.2020 do 31.12.2020” dle předloženého materiálu
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ac) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková 
organizace,  se sídlem Ostrava-Jih, Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1049/1, IČO 70978352, 
ve výši 30 tis. Kč účelově určeného na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace 
Školní Pébéčko s časovou použitelností z “ od 01.01.2020 do 30.11.2020” na “od 01.01.2020 
do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

ad) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková 
organizace,  se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2600/6b, IČO 70978328, ve výši 
30 tis. Kč účelově určeného na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace 
Školní Pébéčko s časovou použitelností z “ od 01.01.2020 do 30.11.2020” na “od 01.01.2020 
do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

ae) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková 
organizace,  se sídlem Ostrava-Jih, Výškovice, Šeříkova 682/33, IČO 70631786, ve výši 
30 tis  Kč účelově určeného na realizaci vítězného projektu v rámci webové aplikace Školní 
Pébéčko s časovou použitelností z “ od 01.01.2020 do 30.11.2020” na “od 01.01.2020 
do 31.12.2020” dle předloženého materiálu 

 
3) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) a 2) tohoto usnesení
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 08.01.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č. 3598/RMOb-JIH/1822/61 ze dne 19.11.2020 bod 1) ro zhodla  
 

 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) chybné znění 
  

podat žádost o dotaci ze Státního fondu podpory bydlení v rámci programu Regenerace sídlišť 
pro dílčí projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň za Lunou” za podmínky 
schválení projektu zastupitelstvem městského obvodu 

  
2) správné znění 
  

podat žádost o dotaci ze Státního fondu podpory investic v rámci programu Regenerace sídlišť 
pro dílčí projekt “Regenerace sídliště Zábřeh - 2. etapa, Zeleň za Lunou” za podmínky schválení 
projektu zastupitelstvem městského obvodu 

 


