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Usnesení 
64. schůze rady městského obvodu 
konané dne 07.01.2021 

  

čís. 3804/RMOb-JIH/1822/64 
- 

3812/RMOb-JIH/1822/64 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 
starosta 

  
v z. Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 
 
 

______________________________ 

Mgr. Jan Dohnal 
místostarosta 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 07.01.2021 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

3804/RMOb-JIH/1822/64 OSK/RMOb/03
17/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace 

3805/RMOb-JIH/1822/64 OSK/RMOb/03
18/20 

Připojení škol a školských zařízení na optickou síť 
elektronických komunikací 

3806/RMOb-JIH/1822/64 OVZ/RMOb/02
47/20 

Zrušení usnesení č. 2452/45 ze dne 07.05.2008 - 
Jmenování členů hodnotící komise Rady městského 
obvodu Ostrava-Jih 

3807/RMOb-JIH/1822/64 OSK/RMOb/00
01/21 

Provoz základní školy v době nouzového stavu 

3808/RMOb-JIH/1822/64 OSK/RMOb/00
02/21 

Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací 
základních a mateřských škol zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

3809/RMOb-JIH/1822/64 OVZ/RMOb/00
01/21 

Námitky a rozhodnutí o nich (veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce) - VZ 77.20 
„Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení 
MŠ P. Lumumby 14” 

3810/RMOb-JIH/1822/64 OVZ/RMOb/00
02/21 

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

3811/RMOb-JIH/1822/64 OFR/RMOb/00
01/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 49/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

3812/RMOb-JIH/1822/64 OVZ/RMOb/00
05/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 62.20 
„Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava 
- Jih“ 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0317/20 
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3804/RMOb-JIH/1822/64 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu odpisového plánu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace, se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO 70944628, dle předložené důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0318/20 
Připojení škol a školských zařízení na optickou síť elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 3805/RMOb-JIH/1822/64 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s fyzickým připojením optické infrastruktury společností T-Mobile Czech Republic a.s., 
IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, školských objektů 
nacházejících se na níže uvedených adresách, dle důvodové zprávy 

Základní škola Horymírova 2976/98, Ostrava-Zábřeh 

Základní škola Horymírova 2978/100, Ostrava-Zábřeh 

Mateřská škola Rezkova 2994/14, Ostrava-Zábřeh 

Mateřská škola Tarnavova 3020/18, Ostrava-Zábřeh 

Mateřská škola U Zámku 1145/3, Ostrava-Zábřeh 

Základní škola Jugoslávská 2906/23, Ostrava-Zábřeh 

Mateřská škola Tylova 2852/37, Ostrava-Zábřeh 

Mateřská škola Za Školou 2851/1 2852/37, Ostrava-Zábřeh 

 

 

 

  
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 4/7 
  

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0247/20 
Zrušení usnesení č. 2452/45 ze dne 07.05.2008 - Jmenování členů hodnotící komise 
Rady městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3806/RMOb-JIH/1822/64 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 

  
usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2452/45 ze dne 07.05.2008 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0001/21 
Provoz základní školy v době nouzového stavu 
  
Usnesení číslo: 3807/RMOb-JIH/1822/64 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zajištění otevření a chodu  Základní a mateřské školy  Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace, se sídlem Březinova 1383/52, Ostrava-Zábřeh, 700 300, IČO 70978336, 
v období od 4.01.2021 do 10.01.2021, a to výhradně pro péči  o děti  ve věku od 3 do 10 let, 
jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů 
zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další 
zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských 
a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci 
Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních 
správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky, příslušníky 
ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, 
pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené základní a mateřské školy, 
zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení 
školního stravování, zaměstnanci České pošty, s.p.,  a to bez ohledu na  to, zda jsou tyto děti 
dětmi nebo žáky určené školy, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0002/21 
Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol 
zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3808/RMOb-JIH/1822/64 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanoví 

  
s účinností od 01.01.2021 platové výměry ředitelům příspěvkových organizací základních 
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a mateřských škol v souladu s nařízením vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, 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” 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0001/21 
Námitky a rozhodnutí o nich (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) –
VZ 77.20 „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14” 
  
Usnesení číslo: 3809/RMOb-JIH/1822/64 

OVZ 

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

1) bere na vědomí 

  
námitky proti zadávacím podmínkám u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 77.20 „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14” podané 
stěžovatelem BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava, 
IČO: 25392077, dne 15.12.2020 a rozhodnutí o nich 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0002/21 
Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 77.20 „Oprava 
školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14” 
  
Usnesení číslo: 3810/RMOb-JIH/1822/64 

OVZ 

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

1) rozhodla 

  
dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu a v souladu s čl. IX. Výzvy k podání nabídek, 
vč. zadávacích podmínek, o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce VZ 77.20 „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14”

2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení
a související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 77.20 „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 15.01.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0001/21 
Návrh rozpočtových opatření č. 49/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3811/RMOb-JIH/1822/64 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření č. 49/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5169 o 500 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5011 o 439 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 4, § 6112, pol. 5023 o 439 tis. Kč 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 13.01.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0005/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 62.20 „Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3812/RMOb-JIH/1822/64 

OVZ 

k usnesení č. 3421/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 62.20 „Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih“ a o uzavření rámcové 
smlouvy o dílo u jednotlivé dílčí části této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 03921921: 
- u 1. dílčí části - ořezy dřevin - za nabídkovou cenu 3 381 950 Kč vč. DPH a za jednotkové ceny 
uvedené v příloze č. 1 přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo, s dobou trvání ode dne 
účinnosti smlouvy do vyčerpání finančního limitu 3 700 000 Kč bez DPH nebo do 31.03.2023 
podle toho, která skutečnost nastane dříve, 
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- u 2. dílčí části - kácení dřevin - za nabídkovou cenu 460 647 Kč vč. DPH, s jednotkovou 
nabídkovou cenou veškeré vytěžené dřevní hmoty jako celku, za měkké listnaté a jehličnaté 
dřevo 786,50 Kč vč. DPH/m3, s jednotkovou nabídkovou cenou veškeré vytěžené dřevní hmoty 
jako celku, za tvrdé listnaté a jehličnaté dřevo 1 573 Kč vč. DPH/m3 a za jednotkové ceny 
uvedené v příloze č. 1 přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo, s dobou trvání ode dne 
účinnosti smlouvy do vyčerpání finančního limitu 1 800 000 Kč bez DPH nebo do 31.03.2023 
podle toho, která skutečnost nastane dříve, přičemž finanční limit představuje součet cen 
za jednotlivá díla bez ohledu na odpočet za odprodej dřevní hmoty 

2) ukládá 

  
odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této nadlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 62.20 „Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih“ 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 19.01.2021
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u jednotlivé dílčí části této nadlimitní 
veřejné zakázky na služby VZ 62.20 „Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih“ 

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

 

 


