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konané dne 14.01.2021 
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______________________________ 
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______________________________ 
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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 14.01.2021 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

3813/RMOb-JIH/1822/65 OFR/RMOb/00
02/21 

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

3814/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
40/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. J. Herolda 

3815/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
41/20 

Stanovisko k nabytí pozemků v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. K Odře 

3816/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
48/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. 29. dubna 

3817/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
50/20 

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

3818/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
66/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

3819/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
70/20 

Souhlas se stavebním záměrem, zahrádkářská osada 
Kačinec, ul. Drůbeží, k. ú. Výškovice u Ostravy 

3820/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
72/20 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Hrabůvka, 
ulice Provaznická 

3821/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
73/20 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Hrabůvka, 
ulice Provaznická 

3822/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
74/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Averinova 

3823/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
75/20 

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

3824/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
76/20 

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

3825/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
77/20 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Markova 

3826/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
78/20 

Žádost o dočasné ponechání stánku na pozemku 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků 

3827/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
79/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Svazácká – restaurační zahrádka (1) 

3828/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/04
80/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Svazácká – restaurační zahrádka (2) 

3829/RMOb-JIH/1822/65 OMJ/RMOb/00
01/21 

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

3830/RMOb-JIH/1822/65 OSK/RMOb/00
03/21 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole Ostrava-Hrabůvka,Provaznická 64, 
příspěvkové organizace 

3831/RMOb-JIH/1822/65 OSK/RMOb/00
04/21 

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace 
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3832/RMOb-JIH/1822/65 OSK/RMOb/03
16/20 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč 

3833/RMOb-JIH/1822/65 OSK/RMOb/03
20/20 

Návrh na ocenění ředitelů základních a mateřských 
škol u příležitosti Dne učitelů 2021, vyhlášeného 
Magistrátem města Ostravy a MŠMT 

3834/RMOb-JIH/1822/65 OVZ/RMOb/01
92/20 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce zadané v DNS) - VZ 138.18 
DNS „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví 
SMO, městského obvodu Ostrava - Jih“ 

3835/RMOb-JIH/1822/65 OVZ/RMOb/00
04/21 

Seznam účastníků k vyloučení a k zařazení do DNS 
(užší řízení, podlimitní VZ na stavební práce) – 
VZ 60.20 Dynamický nákupní systém „Provádění 
oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského 
obvodu Ostrava - Jih“ 

3836/RMOb-JIH/1822/65 OBH/RMOb/03
26/20 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání 
v objektu k bydlení na ul. Volgogradská 2460/24 
v Ostravě-Zábřehu, zveřejnění záměru 

3837/RMOb-JIH/1822/65 OBH/RMOb/03
27/20 

Pronájem nebytového prostoru v objektu k bydlení 
na ul. Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh 

3838/RMOb-JIH/1822/65 OBH/RMOb/03
28/20 

Pronájem nebytového prostoru v bytovém domě 
na ul. Zlepšovatelů 562/26, Ostrava-Hrabůvka 

3839/RMOb-JIH/1822/65 OBH/RMOb/00
01/21 

Podání výpovědi z nájmu bytu 

3840/RMOb-JIH/1822/65 OVZ/RMOb/00
07/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) – VZ 55.20 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení 
spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na 
ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka” 

3841/RMOb-JIH/1822/65 OVZ/RMOb/00
08/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) – VZ 68.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce 
školní kuchyně včetně pořízení vybavení 
v ZŠ Horymírova 100“ 

3842/RMOb-JIH/1822/65 OVZ/RMOb/00
09/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) – VZ 84.20 
Zpracování projektové dokumentace 
„MŠ F. Formana 13 oprava školní kuchyně 
vč. pořízení vybavení“ 

3843/RMOb-JIH/1822/65 OPVO/RMOb/0
018/20 

Návrh na zahraniční pracovní cestu (Slovensko) - 
Bc. Martin Bednář, Mgr. Jan Dohnal 

3844/RMOb-JIH/1822/65 OSK/RMOb/00
05/21 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 
Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, 
příspěvkové organizace 

3845/RMOb-JIH/1822/65 OSK/RMOb/00
06/21 
 
 
 

Provoz základní školy v době nouzového stavu 
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3846/RMOb-JIH/1822/65 ODK/RMOb/00
01/21 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek pro příspěvkovou organizaci 
Technické služby Ostrava-Jih v souvislosti 
s nákupem nákladního automobilu 

3847/RMOb-JIH/1822/65 ODK/RMOb/00
02/21 

Souhlas zřizovatele s prodejem nepotřebného 
majetku příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 

3848/RMOb-JIH/1822/65 OBH/RMOb/00
10/21 

Žádost o předběžný souhlas se stavebními úpravami 
v objektu v lokalitě J. Matušky 

3849/RMOb-JIH/1822/65 OFR/RMOb/00
03/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 2/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

3850/RMOb-JIH/1822/65 OBH/RMOb/00
06/21 

Námitka proti výpovědi z nájmu bytu 

3851/RMOb-JIH/1822/65 OSR/RMOb/00
01/21 

Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Programu na 
podporu zvýšení kvality sociálních služeb 
poskytovaných v Moravskoslezském kraji 
na rok 2021 

3852/RMOb-JIH/1822/65 OPR/RMOb/00
02/21 

Dohoda o narovnání 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0002/21 
Návrh rozpo čtového opat ření č. 1/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 3813/RMOb-JIH/1822/65 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření č. 1/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 228 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 228 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5171 o 2 557 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121, ORG 0400357000000 o 228 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, ORG 0400357000000 o 228 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6121, ORG 0400013000000 o 2 557 tis. Kč 

 
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 22.01.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0440/20  
Pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. J. Herolda 
  
Usnesení číslo: 3814/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 23 m² v k. ú. Hrabůvka, 
ul. J. Herolda, Stavebnímu bytovému družstvu Vítkovice, IČO 000 50 806, se sídlem Daliborova 
390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, za účelem užívání stávajícího přístupu k nebytovému 
prostoru v bytovém domě, s výší nájemného 100 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 
2 300 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění 
přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  

  
 

  
 
 



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

Usnesení  

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

Strana 6/27 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0441/20  
Stanovisko k nabytí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Od ře 
  
Usnesení číslo: 3815/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

souhlasné stanovisko k nabytí pozemků parc.č. 906/10 ostatní plocha, jiná plocha 
a parc.č. 911/10 orná půda (ZPF) v k. ú. Výškovice u Ostravy do vlastnictví statutárního města 
Ostravy 

  
2) souhlasí 
  

se svěřením pozemků do správy městského obvodu Ostrava-Jih za podmínky svěření pozemku 
parc.č. 610/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0448/20  
Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. d ubna 
  
Usnesení číslo: 3816/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku parc. č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m² 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna, XXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXX , 
oba bytem XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za účelem 
užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
a ročním nájemným ve výši 45 Kč/m2 + zákonná sazba DPH, tj. 871,20 Kč/rok a uzavřít nájemní 
smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0450/20  
Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3817/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Ostrava - Zábřeh 3281 NNk“ spočívajícím v umístění 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks rozpojovací skříně v předpokládané délce 
130 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 1237/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 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 31.12.2023 
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2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 1237/3 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění podzemního 
kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks rozpojovací skříně pod názvem stavby 
„Ostrava - Zábřeh 3281 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 podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a za úplatu 1 000 Kč 
+ zákonná sazba DPH za umístění rozpojovací skříně 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 
NN 0,4 kV včetně 1 ks rozpojovací skříně v části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném 
geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 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/0466/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemcích v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská 
  
Usnesení číslo: 3818/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 
  

usnesení č. 1871/RMOb-JIH/1822/32 ze dne 14.11.2019 

  
2) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Přístavba tělocvičny k Sportovnímu gymnáziu Dany a Emila 
Zátopkových, Ostrava, p.o.“ umísťovaném na částech pozemků p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň 
a p.p.č. 783/77 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle koordinačního situačního výkresu, 
který je součástí upravené přílohy č. 1 předkládaného materiálu, souhlas pro Moravskoslezský 
kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
pro potřeby vydání územního rozhodnutí dle § 84 a násl. zák. č. 183/2006 Sb., 
o územním  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je 
platný do 31.12.2022 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0470/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem, zahrádká řská osada Ka činec, ul. Dr ůbeží, 
k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 3819/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - stavby zahradní chatky na zahrádce v sekci 
6 C - 11/4 zahrádkářské osady Kačinec, o rozměrech 4,0 m x 4,0 m, na pozemku parc.č. 823 
orná půda (ZPF) v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle zákresu, který je přílohou č. 1 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníka, který je investorem stavby - XXXXXXXXXXXX, XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, je platný do 31.12.2023 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0472/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Hrab ůvka, ulice Provaznická 
  
Usnesení číslo: 3820/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „Stavební úpravy a přístavba lodžií 
na objektu Provaznická 1096/102, Hrabůvka, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v umístění lodžií 
o výměře 3,74 m x 1,5 m, které budou situovány do jedné jednoduché lodžiové věže po čtyřech 
kusech a lodžií o výměře a 7,34 m x 1,5 m, které budou situovány do jedné zdvojené lodžiové 
věže po deseti kusech na stávající fasádu bytového domu č.p. 1096, který je součástí pozemku 
p.č.st. 1427, umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 354/14, ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú.  Hrabůvka, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Bytové družstvo Provaznická 102, 
IČO: 25867067, se sídlem Provaznická 1096/102, Hrabůvka, 700 30  Ostrava, je platný 
do 31.12.2023 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0473/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Hrab ůvka, ulice Provaznická 
  
Usnesení číslo: 3821/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „Stavební úpravy a přístavba lodžií 
na objektu Provaznická 1098/98, Hrabůvka, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v umístění lodžií 
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o výměře 3,74 m x 1,5 m, které budou situovány do jedné jednoduché lodžiové věže po čtyřech 
kusech a lodžií o výměře 7,34 m x 1,5 m, které budou situovány do jedné zdvojené lodžiové věže 
po deseti kusech, na stávající fasádu bytového domu č.p. 1098, který je součástí pozemku 
p.č.st. 1429, umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 354/14, ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú.  Hrabůvka, svěřenému městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 1, tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka Bytové družstvo Provaznická 98, 
IČO: 25899678, se sídlem Provaznická 1098/98, Hrabůvka, 700 30  Ostrava, je platný 
do 31.12.2023 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0474/20  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Averinova 
  
Usnesení číslo: 3822/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Averinova, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, XXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za účelem užívání 
pozemku pod stavbou parkovacího stání č. 11, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
a ročním nájemným ve výši 45 Kč/m2, tj. 540 Kč/rok + zákonná sazba DPH a uzavřít nájemní 
smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0475/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 3823/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Přístavba bytového domu Čujkovova 59 
na pozemku p.č.st. 2161, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v  instalaci 8 ks nových 
zavěšených lodžií umístěných do dvou sloupců po 4 kusech o půdorysných rozměrech 
1,5 m x 3,74 m k bytovému domu č.p. 1753, který stojí na pozemku p.č.st. 2161 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou  umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 654/46, 
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, svěřenému městskému obvodu, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství 
vlastníků jednotek Čujkovova 59 Ostrava, IČO 016 16 293, se sídlem  Čujkovova 1753/59, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2023 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0476/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene – služebnosti na částech 
pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ulice K Jezeru 
  
Usnesení číslo: 3824/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - umístění stavby podzemního kabelového vedení 
NN  pod názvem „Ostrava - Výškovice 178/1, příp. NNk“, v délce cca 10 bm pod povrchem 
částí pozemků parc. č. 162/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 165 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc.č. 177 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 180/1 trvalý travní 
porost, všechny v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníka společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem 
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, je platný do 31.12.2022 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
parc. č. 162/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 165 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 177 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 180/1 trvalý travní porost, všechny 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN v délce 
cca 10 bm pod povrchem částí dotčených pozemků, v rámci stavby pod názvem „Ostrava -
Výškovice  178/1, příp. NNk“, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná 
sazba DPH za každý i započatý bm podzemního kabelového vedení NN 

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

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 
ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0477/20  
Záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Markova 
  
Usnesení číslo: 3825/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova, a to 

- části p.p.č. 799/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,5 m2, za účelem umístění 
a užívání parkovacího stání č. 1 

- části p.p.č. 799/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9,5 m2 a části 
p.p.č. 799/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 za účelem umístění a užívání 
parkovacího stání č. 2, 

na dobu určitou 5 let, s tím, že po uplynutí se změní doba pronájmu na neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, za podmínky, že nájemci zajistí na své náklady geometrické zaměření 
parkovacích stání a po jejich kolaudaci stavbu parkovacích stání bezúplatně převedou 
do vlastnictví statutárního města Ostravy, městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0478/20 
Žádost o do časné ponechání stánku na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Hr ůbků
  
Usnesení číslo: 3826/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 
  

s ponecháním novinového stánku ve vlastnictví  První novinové společností a.s., se sídlem Praha 
9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, IČO: 457 95 533 na  pozemku p.p.č. 1005/9 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0479/20  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Svazácká – restaura ční 
zahrádka (1) 
  
Usnesení číslo: 3827/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 4426/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 123 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, Radimovi Pečkovi, IČO: 43569919, K Nadjezdu 1050/8, 
700 20 Ostrava - Hrabová, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 10 Kč/m2, 
tj. 1 230 Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0480/20  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Svazácká – restaura ční 
zahrádka (2) 
  
Usnesení číslo: 3828/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/178 ostatní plocha, zeleň o výměře 48 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Svazácká, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti 
KARPAZA s.r.o., IČO: 29395445, se sídlem Nádražní 1325/18, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou 
s jednoměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 10 Kč/m2, tj. 480 Kč/rok a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0001/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Dubina 
u Ostravy a v k. ú. Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 3829/RMOb-JIH/1822/65 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – umístění vedení veřejné sítě elektronických komunikací 
v rámci stavby pod názvem “SEK Ostrava – Bělský les 3. fáze” v předpokládané délce 
165,72 bm v částech pozemků: 

parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 228/1, ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 293/1, ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 293/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Dubina u Ostravy, 

a pozemků: 

p.p.č. 340/5, ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 342/6, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, 

p.p.č. 342/9, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, 

p.p.č. 348/7, ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 348/8, ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 348/17, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, 

p.p.č. 354/32, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 371/5, ostatní plocha, zeleň, 
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p.p.č. 371/92, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hrabůvka, 

v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka –
společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00  Praha 4, je platný do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemkům uvedeným 
v bodě 1) tohoto usnesení za účelem uložení vedení veřejné sítě elektronických komunikací 
v předpokládané délce 165,72 bm v rámci stavby pod názvem “SEK Ostrava – Bělský les 
3. fáze” ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem 
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 4, a to za úplatu ve výši 200 Kč + zákonná sazba 
DPH za každý i započatý běžný metr vedení veřejné sítě elektronických komunikací 
pod povrchem částí dotčených pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy a k. ú. Hrabůvka 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, užívání a provozování veřejné sítě elektronických 
komunikací, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00  Praha 4, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0003/21  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole 
Ostrava- Hrab ůvka,Provaznická 64, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3830/RMOb-JIH/1822/65 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1, bodu 1. pro Základní školu 
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizaci, se sídlem Provaznická 831/64, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, za účelem vyhlášení výběrového řízení na zajištění 
osobního pravidelného servisu techniky a softwarového vybavení v maximální výši 628 800 Kč 
bez DPH/4 roky, dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 
  

Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, jmenovat členem hodnotící 
komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Libuše Přikrylová, MBA, T: 31.12.2021
 ředitelka školy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0004/21  
Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Zábřeh, Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3831/RMOb-JIH/1822/65 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace, se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO 70978328, dle upravené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0316/20  
Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č 
  
Usnesení číslo: 3832/RMOb-JIH/1822/65 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neposkytnutí finančního daru 20 000 Kč organizaci ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Ostrava, pobočný spolek, Ludvíka Podéště 1883/5, 
70800 Ostrava-Poruba, IČO 66181089 a neuzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0320/20  
Návrh na ocen ění ředitel ů základních a mate řských škol u p říležitosti Dne učitelů 2021, 
vyhlášeného Magistrátem m ěsta Ostravy a MŠMT 
  
Usnesení číslo: 3833/RMOb-JIH/1822/65 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s návrhy na ocenění ředitelů základních a mateřských škol u příležitosti Dne učitelů 2021, 
vyhlášeného Magistrátem města Ostravy a MŠMT, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0192/20 
Souhrnná zpráva (podlimitní ve řejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) –
VZ 138.18 DNS „Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu 
Ostrava - Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3834/RMOb-JIH/1822/65 

OVZ 

k usnesení č. 3407/RMOb-JIH/1822/57 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v DNS 
VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za IV. čtvrtletí roku 2020, a to: 
- 161/2020 Oprava volného bytu č. 4, Jubilejní 12/255, Ostrava-Hrabůvka, 
- 162/2020 Oprava volného bytu č. 18, Oráčova 1/1326, Ostrava-Hrabůvka, 
- 163/2020 Oprava volného bytu č. 2, Zlepšovatelů 50/575, Ostrava-Hrabůvka, 
- 164/2020 Oprava volného bytu č. 23, J. Škody 9/192, Ostrava-Dubina, 
- 166/2020 Oprava volného bytu č. 11, V. Košaře 1/122, Ostrava-Dubina, 
- 167/2020 Oprava volného bytu č. 22, M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina, 
- 168/2020 Oprava volného bytu č. 57, Tylova 4/2779, Ostrava-Zábřeh, 
- 169/2020 Oprava volného bytu č. 3, Volgogradská 117/2393, Ostrava-Zábřeh, včetně výměny 
bytového jádra, 
- 170/2020 Oprava volného bytu č. 8, Edisonova 25/382, Ostrava-Hrabůvka, 
- 171/2020 Oprava volného bytu č. 35, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 172/2020 Oprava volného bytu č. 34, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 173/2020 Oprava volného bytu č. 48, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 174/2020 Oprava volného bytu č. 54, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 175/2020 Oprava volného bytu č. 4, Abramovova 16/1591, Ostrava – Zábřeh, 
- 176/2020 Oprava volného bytu č. 91, Čujkovova 23/1715, Ostrava – Zábřeh, 
- 177/2020 Oprava volného bytu č. 86, Čujkovova 23/1715, Ostrava – Zábřeh, 
- 178/2020 Oprava volného bytu č. 2, Jubilejní 46/310, Ostrava – Hrabůvka, 
- 179/2020 Oprava volného bytu č. 33, Oráčova 1/1326, Ostrava – Hrabůvka, 
- 180/2020 Oprava volného bytu č. 14, Pavlovova 67/1626, Ostrava – Zábřeh, 
- 181/2020 Oprava volného bytu č. 1, Pavlovova 67/1626, Ostrava – Zábřeh, 
- 182/2020 Oprava volného bytu č. 23, Fr. Formana 28/277, Ostrava – Dubina, 
- 183/2020 Oprava volného bytu č. 9, Svornosti 39/2297, Ostrava – Zábřeh, 
- 184/2020 Oprava volného bytu č. 9, V. Jiřikovského 31/169, Ostrava-Dubina, 
- 185/2020 Oprava volného bytu č. 12, Edisonova 84/793, Ostrava-Hrabůvka, 
- 186/2020 Oprava volného bytu č. 42, Horymírova 14/2949, Ostrava-Zábřeh, 
- 187/2020 Oprava volného bytu č. 4, Markova 16/2947, Ostrava-Zábřeh, 
- 188/2020 Oprava volného bytu č. 40, Jugoslávská 20/2777, Ostrava-Zábřeh, 
- 189/2020 Oprava volného bytu č. 35, Odborářská 70/676, Ostrava-Hrabůvka, 
- 190/2020 Oprava volného bytu č. 9, V. Jiřikovského 29/168, Ostrava-Dubina, 
- 191/2020 Oprava volného bytu č. 55, Plzeňská 10/2619, Ostrava-Zábřeh, 
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- 193/2020 Oprava volného bytu č. 54, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 194/2020 Oprava volného bytu č. 5, Zlepšovatelů 12/555, Ostrava-Hrabůvka, 
- 195/2020 Oprava volného bytu č. 26, Výškovická 151/446, Ostrava-Výškovice, 
- 196/2020 Oprava volného bytu č. 18, Jugoslávská 20/2777, Ostrava-Zábřeh, 
- 197/2020 Oprava volného bytu č. 4, Volgogradská 155A/2373, Ostrava-Zábřeh, 
- 198/2020 Oprava volného bytu č. 33, Oráčova 1/1326, Ostrava–Hrabůvka, 
- 199/2020 Oprava volného bytu č. 2, Jubilejní 46/310, Ostrava-Hrabůvka, 
- 200/2020 Oprava volného bytu č. 25, Plzeňská 8/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 201/2020 Oprava volného bytu č. 1, Fr. Formana 47/271, Ostrava-Dubina, 
- 202/2020 Oprava volného bytu č. 20, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 203/2020 Oprava volného bytu č. 29, Odborářská 72/677, Ostrava-Hrabůvka, 
- 204/2020 Oprava volného bytu č. 9, Edisonova 7/403, Ostrava-Hrabůvka, 
- 205/2020 Oprava volného bytu č. 89, Plzeňská 10/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 206/2020 Oprava volného bytu č. 49, Horymírova 123/3063, Ostrava-Zábřeh, 
- 207/2020 Oprava volného bytu č. 27, Pavlovova 67/1626, Ostrava-Zábřeh, 
- 208/2020 Oprava volného bytu č. 5, Volgogradská 161/2384, Ostrava-Zábřeh, včetně výměny 
bytového jádra, 
- 209/2020 Oprava volného bytu č. 10, Dr. Šavrdy 19/3029, Ostrava-Bělský Les, 
- 210/2020 Oprava volného bytu č. 29, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, 
- 211/2020 Oprava volného bytu č. 28, Výškovická 153/447, Ostrava-Výškovice, 
- 212/2020 Oprava volného bytu č. 39, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 213/2020 Oprava volného bytu č. 1, Jubilejní 48/311, Ostrava-Hrabůvka, 
- 214/2020 Oprava volného bytu č. 12, Stadická 3/1369, Ostrava-Hrabůvka, 
- 215/2020 Oprava volného bytu č. 3, Vaňkova 50/1012, Ostrava-Bělský Les, 
- 216/2020 Oprava volného bytu č. 10, P. Lumumby 4/2262, Ostrava-Zábřeh, 
- 218/2020 Oprava volného bytu č. 13, Dr. Šavrdy 7/3020, Ostrava-Bělský Les, 
- 219/2020 Oprava volného bytu č. 17, Odborářská 70/676, Ostrava-Hrabůvka 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0004/21 
Seznam ú častník ů k vylou čení a k zařazení do DNS (užší řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 60.20 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3835/RMOb-JIH/1822/65 

OVZ 

k usnesení č. 3580/RMOb-JIH/1822/60 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení žádostí o účast a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 60.20 Dynamický nákupní 
systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih“ 
o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, a to: 
- Jakuba Valy, Domkařská 619, 735 41 Petřvald, IČO: 08784531 (žádost o účast č. 1 a 2), 
- MD Služby Morava, s.r.o., Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 05437334 
(žádost o účast č. 4), 
- VAPEZ CZ s.r.o., Na Výsluní 1023/13, Ráj, 734 01 Karviná, IČO: 48394891 (žádost o účast 
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č. 8), 
- EUROprojekt build and technology s. r. o., Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, 
IČO  26843226 (žádost o účast č. 9) a 
- JOROS s.r.o., Ostrava - Kunčice, Přibylova 713/15, 719 00, IČO: 27775402 (žádost o účast 
č. 10), 
dle § 48 odst. 2 písm. a) v návaznosti na ust. § 139 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v předložené důvodové 
zprávě 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení žádostí o účast a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o zařazení níže uvedeného účastníka zadávacího řízení do dynamického 
nákupního systému k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 60.20 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. 3), 
- TECHSTAIN s.r.o., Ostrava - Petřkovice, Koblovská 503/125, 725 29, IČO: 28633831 (žádost 
o účast č. 5), 
- BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice č.p. 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 26807947 (žádost 
o účast č. 6) a 
- Davida Pawlase, U Závor 592/1, 736 01, Havířov - Šumbark, IČO: 73051161 (žádost o účast 
č. 7) 
dle § 139 odst. 6 citovaného zákona 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 60.20 vyplývající z usnesení a související se zavedením dynamického 
nákupního systému dle § 139 citovaného zákona 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0326/20  
Ukon čení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k  bydlení 
na ul. Volgogradská 2460/24 v Ostrav ě-Zábřehu, zve řejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 3836/RMOb-JIH/1822/65 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení č.p. 2460, který je součástí 
pozemku p.č.st. 2866 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2460/24, Ostrava-
Zábřeh, podanou nájemcem Komunistická strana Čech a Moravy, se sídlem Politických vězňů 
1531/9, 111 21 Praha 1, IČO 00496936 



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 18/27 
  

  
2) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 55,24 m², na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 600 Kč/m²/rok, bez určení 
účelu užívání, v objektu k bydlení č.p. 2460, který je součástí pozemku p.č.st. 2866 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2460/24, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeném do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, za podmínky, 
že v prostorech nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 
a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou 
v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami, činnosti s erotickým podtextem 
a zastavárenské činnosti, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0327/20  
Pronájem nebytového prostoru v objektu k bydlení na  ul. B řenkova 2974/7, 
Ostrava- Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 3837/RMOb-JIH/1822/65 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 23,53 m², v objektu č.p. 2974, objekt k bydlení, 
který je součástí pozemku p.č.st. 4702 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Břenkova 2974/7, 
Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému 
obvodu Ostrava-Jih, Martinovi Řehovi, IČO 03660095, se sídlem Hasičská 911/22, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, 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 účelem užívání jako prodejna a servis výpočetní techniky, v rozsahu 
předloženého návrhu, a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření 
nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy a v případě neuzavření nájemní smlouvy ve stanovené 
lhůtě, pronajmout předmětný prostor a uzavřít nájemní smlouvu v rozsahu předloženého návrhu 
s dalším žadatelem v pořadí dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.02.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0328/20  
Pronájem nebytového prostoru v bytovém dom ě na ul. Zlepšovatel ů 562/26, 
Ostrava- Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 3838/RMOb-JIH/1822/65 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 11,29 m² nacházející se v 1. PP bytového domu 
č.p. 562, který je součástí pozemku p.č.st. 609 v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, adresní místo Zlepšovatelů 562/26, 
Ostrava-Hrabůvka, společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00 Praha 9, IČO 04084063, na dobu neurčitou, a uzavřít nájemní smlouvu s dvanáctiměsíční 
výpovědní dobou, se stanovením nájemného ve výši 5 022 Kč/rok, s účelem užívání 
k provozování zařízení umožňujícího umístění a provozování technologie pro zajištění sítí, 
poskytování služeb elektronických komunikací, 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: 15.02.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0001/21  
Podání výpov ědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 3839/RMOb-JIH/1822/65 

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 nájemci bytu č. X situovaného ve X. nadzemním 
podlaží stavby č.p. XXX, která je součástí pozemku XXXXXXXXXXXXX - zastavěná plocha 
a nádvoří v katastrálním území XXXXXXXX, adresní místo XXXXXXXXXXXX , obec 
Ostrava XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dle d ůvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství realizovat bod 1. tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.01.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0007/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 55.20 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení spojovacích chodeb 
vč. vým ěny výplní otvor ů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 3840/RMOb-JIH/1822/65 

OVZ 

k usnesení č. 3627/RMOb-JIH/1822/61 
  
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 55.20 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny 
výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této 
nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 

- INGESTA spol. s r.o., Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 25391194, 
za nabídkovou cenu 115 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 68 kalendářních dnů a s hodinovou 
sazbou za výkon autorského dozoru 400 Kč bez DPH 

a jako druhým v pořadí: 

- Ing. Vladimírem Slonkou, Ztracená 231, 739 34, Šenov, IČO: 11193841, za  nabídkovou cenu 
132 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 54 kalendářních dnů a s hodinovou sazbou za výkon 
autorského dozoru 300 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 55.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, 
Ostrava- Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 02.02.2021
 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 55.20 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny 
výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.02.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0008/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) 
–  VZ 68.20 Zpracování projektové dokumentace „Reko nstrukce školní kuchyn ě včetně 
pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100“ 
  
Usnesení číslo: 3841/RMOb-JIH/1822/65 

OVZ 

k usnesení č. 3572/RMOb-JIH/1822/60 
  
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 68.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení 
vybavení v ZŠ Horymírova 100“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem: 

- INGESTA spol. s r.o., Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 25391194, 
za nabídkovou cenu 220 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 110 kalendářních dnů a s hodinovou 
sazbou za výkon autorského dozoru 360 Kč bez DPH 

a jako druhým v pořadí: 

- Made 4 BIM s.r.o., Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO: 06923321, 
za nabídkovou cenu 296 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů a s hodinovou 
sazbou za výkon autorského dozoru 300 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 68.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 02.02.2021
 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 68.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení 
vybavení v ZŠ Horymírova 100“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.02.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0009/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 84.20 Zpracování projektové dokumentace „MŠ F. Form ana 13 oprava školní 
kuchyn ě vč. po řízení vybavení“ 
  
Usnesení číslo: 3842/RMOb-JIH/1822/65 

OVZ 

k usnesení č. 3577/RMOb-JIH/1822/60 
  
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 84.20 Zpracování projektové dokumentace „MŠ F. Formana 13 oprava školní kuchyně 
vč. pořízení vybavení“  a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem: 

- INGESTA spol. s r.o., Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 25391194, 
za nabídkovou cenu 150 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 95 kalendářních dnů a s hodinovou 
sazbou za výkon autorského dozoru 350 Kč bez DPH 

a jako druhým v pořadí: 

- PROMOS trading, spol. s r.o., Karolíny Světlé 1638/28a, Podlesí, 736 01 Havířov, 
IČO: 62362089, za  nabídkovou cenu 203 890 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 60 kalendářních 
dnů a s hodinovou sazbou za výkon autorského dozoru 300 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 84.20 Zpracování projektové dokumentace 
„MŠ F. Formana 13 oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 02.02.2021
 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 84.20 Zpracování projektové dokumentace „MŠ F. Formana 13 oprava školní kuchyně 
vč. pořízení vybavení“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.02.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0018/20 
Návrh na zahrani ční pracovní cestu (Slovensko) - Bc. Martin Bedná ř, Mgr. Jan Dohnal  
  
Usnesení číslo: 3843/RMOb-JIH/1822/65 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. zahraniční pracovní cestu na Slovensko (Bratislava) za účelem jednání s možným investorem 
aquaparku ve dnech 24. - 25.01.2021 těmto členům rady: 
a) Bc. Martin Bednář (starosta) 
b) Mgr. Jan Dohnal (místostarosta) 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
2. úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0005/21  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Mate řské školy Ostrava- Zábřeh, 
Za Školou 1, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3844/RMOb-JIH/1822/65 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2020 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizace, se sídlem Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855, dle předložené 
důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0006/21  
Provoz základní školy v dob ě nouzového stavu 
  
Usnesení číslo: 3845/RMOb-JIH/1822/65 

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 11.01.2021 do 22.01.2021, 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 
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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.) 
ODK/RMOb/0001/21  
Návrh na ud ělení výjimky ze zásad pro zadávání ve řejných zakázek pro p říspěvkovou 
organizaci Technické služby Ostrava- Jih v souvislosti s nákupem nákladního 
automobilu 
  
Usnesení číslo: 3846/RMOb-JIH/1822/65 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, organizaci Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a to za účelem nákupu nákladního 
automobilu, dle předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace 
Ing. Jaroslavovi Plačkovi jmenovat v rámci veřejné zakázky na nákup nákladního automobilu 
dle bodu 1) za členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise místostarostu 
Bc. Zdeňka Hűbnera, MBA, vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb PhDr. Daniela 
Jeřábka a vedoucí oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřinu Gemrotovou 

  
 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Plaček, T: 31.03.2021
 ředitel organizace 

 
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0002/21  
Souhlas z řizovatele s prodejem nepot řebného majetku p říspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3847/RMOb-JIH/1822/65 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  s prodejem nepotřebného movitého majetku svěřeného organizaci Technické služby Ostrava-Jih, 

příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 
dle předloženého materiálu a jeho přílohy  
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0010/21  
Žádost o p ředběžný souhlas se stavebními úpravami v objektu v loka lit ě J. Matušky 
  
Usnesení číslo: 3848/RMOb-JIH/1822/65 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

předběžný souhlas s provedením stavebních úprav prostor v budově bez č.p., která je součástí 
pozemku parc.č. 105/14 v k.ú. Dubina u Ostravy, nájemci společnosti Spirála Ostrava, z.ú., 
IČO  29451736, se sídlem Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, zastoupenému 
Evou Krestovou, ředitelkou, v rozsahu dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0003/21 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 2/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 3849/RMOb-JIH/1822/65 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření č. 2/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 5169 o 1 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 17, § 6402, pol. 5364, UZ 13016 o 1 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171 o 1 200 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400393000000 o 700 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400394000000 o 500 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 22.01.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0006/21 
Námitka proti výpov ědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 3850/RMOb-JIH/1822/65 

OBH 

k usnesení č. 3637/RMOb-JIH/1822/61 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

písemné podání XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem Čujkovova 
XXXXXXX, Ostrava-XXXXXX ze dne 23.12.2020, ve věci námitky proti výpovědi z nájmu 
bytu ze dne 23.11.2020, dle důvodové zprávy 

  
2) trvá 
  

na svém usnesení č. 3637/RMOb-JIH/1822/61 ze dne 19.11.2020, kterým rozhodla 
podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, o výpovědi z nájmu bytu č. X nacházejícího se ve X. nadzemím podlaží budovy 
s číslem popisným XXXX, adresní místo Čujkovova XXXXXX, obec Ostrava, která stojí 
na pozemku parcelní č. st. XXXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh 
nad Odrou, XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem Čujkovova XXXXX, Ostrava-
XXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0001/21 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Programu na po dporu zvýšení kvality sociálních 
služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na ro k 2021 
  
Usnesení číslo: 3851/RMOb-JIH/1822/65 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) uděluje 
  

Centru sociálních služeb Jih, příspěvkové organizaci, souhlas s podáním žádosti o dotaci 
z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském 
kraji na rok 2021 pro projekt Rekonstrukce bytových jednotek pro zvýšení kapacity odlehčovací 
služby 

  
2) schvaluje 
  

za podmínky úspěšnosti žádosti o dotaci dle bodu 1) předfinancování a spolufinancování 
projektu v rámci specifikace nároků na rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih dle důvodové 
zprávy 
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3) ukládá 
  

ředitelce Centra sociálních služeb Jih zajistit veškeré úkony spojené s předložením žádosti 
o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 
výzvy v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných 
v Moravskoslezském kraji na rok 2021 

 
 Vyřizuje: Ing. Lucie Blahutová, T: 18.01.2021
 ředitelka 

 
  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0002/21 
Dohoda o narovnání 
  
Usnesení číslo: 3852/RMOb-JIH/1822/65 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o narovnání se společností SSK Stavby Ostrava s.r.o., IČO 03467562, se sídlem 
Na Jánské 725/52, 710 00 Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

  
2) ukládá 
  

odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 25.01.2021
 tajemník 
 


