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  Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 28.01.2021 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

3878/RMOb-JIH/1822/67 OFR/RMOb/00
04/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 3/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

3879/RMOb-JIH/1822/67 OSK/RMOb/00
07/21 

Návrh na vyřazení odcizeného majetku 

3880/RMOb-JIH/1822/67 OSK/RMOb/00
08/21 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - 
zakázky malého rozsahu 

3881/RMOb-JIH/1822/67 OSK/RMOb/00
09/21 

Návrh změn osobních příplatků ředitelům 
příspěvkových organizací základních a mateřských 
škol statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih 

3882/RMOb-JIH/1822/67 OSK/RMOb/03
21/20 

Žádosti o poskytnutí transferů z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na zabezpečení prevence 
kriminality městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 
2021 

3883/RMOb-JIH/1822/67 SOC/RMOb/00
02/21 

Jmenování rozborové komise pro Centrum 
sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 

3884/RMOb-JIH/1822/67 OMJ/RMOb/00
03/21 

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

3885/RMOb-JIH/1822/67 OMJ/RMOb/00
04/21 

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

3886/RMOb-JIH/1822/67 OMJ/RMOb/00
15/21 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích 
objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 

3887/RMOb-JIH/1822/67 OMJ/RMOb/00
16/21 

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

3888/RMOb-JIH/1822/67 OBH/RMOb/00
02/21 

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

3889/RMOb-JIH/1822/67 OBH/RMOb/00
03/21 

Podání výpovědi ze společného nájmu bytu 

3890/RMOb-JIH/1822/67 OBH/RMOb/00
05/21 

Pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového 
charakteru 

3891/RMOb-JIH/1822/67 OBH/RMOb/00
15/21 

Stanovení nájemného v bytech zvláštního určení, 
v bytech v bytových domech na ul. Odborářská 
68,70,72,74 a Horní 29 v O.-Hrabůvce a v bytech 
v bytovém seniorském domě na ul. Čujkovova 29 
v O.-Zábřehu 

3892/RMOb-JIH/1822/67 OBH/RMOb/03
10/20 

Úprava přílohy č. 5 Zásad pro pronájem bytů 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih 

3893/RMOb-JIH/1822/67 OBH/RMOb/03
17/20 

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

3894/RMOb-JIH/1822/67 OBH/RMOb/03
24/20 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu 
při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
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3895/RMOb-JIH/1822/67 OBH/RMOb/03
29/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

3896/RMOb-JIH/1822/67 OBH/RMOb/03
30/20 

Pronájem náhradních bytů 

3897/RMOb-JIH/1822/67 OVZ/RMOb/00
13/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 10.21 „Úprava plochy 
u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče“ 

3898/RMOb-JIH/1822/67 OVZ/RMOb/00
14/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 01.21 „Zateplení fasády 
bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-
Výškovice“ 

3899/RMOb-JIH/1822/67 OVZ/RMOb/00
15/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 02.21 „Rekonstrukce 
bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-
Hrabůvka“ 

3900/RMOb-JIH/1822/67 ODK/RMOb/00
04/21 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením 
dřeviny 

3901/RMOb-JIH/1822/67 OVZ/RMOb/00
10/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 03.21 
„Rekonstrukce střechy a přilehlých fasád Četyny 2“ 

3902/RMOb-JIH/1822/67 OFR/RMOb/00
05/21 

Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

3903/RMOb-JIH/1822/67 OFR/RMOb/00
06/21 

Návrh na uzavření Smlouvy o běžném účtu 
s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

3904/RMOb-JIH/1822/67 OVZ/RMOb/00
18/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 09.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Modernizace učeben v ZŠ Ostrava - 
Jih“ 

3905/RMOb-JIH/1822/67 OPVO/RMOb/0
001/21 

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty na Slovensko – 
Bc. Martin Bednář a Mgr. Jan Dohnal 

3906/RMOb-JIH/1822/67 OFR/RMOb/00
08/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 4/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0004/21 
Návrh rozpočtových opatření č. 3/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 3878/RMOb-JIH/1822/67 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

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

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 4 400 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121, UZ 12, ORG dle bodu a) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 1 650 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 12, ORG dle bodu a) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 1 375 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 12, ORG dle bodu a) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 1 375 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 3 552 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § xxxx, pol. 5xxx o 3 552 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 713 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 43xx, pol. 52xx o 713 tis. Kč 

d) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí na pol. 4152, ORG 201809 
o 709 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 347 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6171, pol. 5532, ORG 201809 o 362 tis. Kč 

2. zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci 
zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1387/36a, IČO 70631743, o částku 1 375 tis. Kč 
účelově určeného na financování projektu H7 “Mezigenerační hřiště” 

3. zvýšení závazného ukazatele “investiční příspěvek” na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci 
zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1387/36a, IČO 70631743, o částku 1 375 tis. Kč 
účelově určeného na financování projektu H7 “Mezigenerační hřiště” 
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2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 05.02.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0007/21 
Návrh na vyřazení odcizeného majetku 
  
Usnesení číslo: 3879/RMOb-JIH/1822/67 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o vyřazení odcizeného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO 70944687,  v celkové hodnotě 18 440,40 Kč dle předloženého návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0008/21 
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 3880/RMOb-JIH/1822/67 

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, Krestova 36A, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, za účelem vyhlášení výběrového 
řízení na dodávku zboží v předpokládané výši  3 340 tis. Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

  
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, jmenovat členem 
hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Věra Rymiecová, T: 30.06.2021
 ředitel školy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0009/21 
Návrh změn osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací základních 
a mateřských škol statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3881/RMOb-JIH/1822/67 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
s účinností od 01.02.2021 změny osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací 
základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih, které jsou 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 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0321/20 
Žádosti o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy na zabezpečení 
prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2021 
  
Usnesení číslo: 3882/RMOb-JIH/1822/67 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
žádosti o poskytnutí transferů na projekty v rámci prevence kriminality městského obvodu 
Ostrava-Jih předkládané statutárnímu městu Ostrava dle předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 

  
podání dvou žádostí o poskytnutí transferů statutárnímu městu Ostrava dle předloženého 
materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0002/21 
Jmenování rozborové komise pro Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 3883/RMOb-JIH/1822/67 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
Mgr. Dohnala Jana, Ing. Tichánkovou Hanu, PaedDr. Klímovou Ivonu, MBA, 
Mgr. Štanglerovou Hanu, PhDr. Novákovou Palatou Lindu, Bc. Šťastovou Janu, Marečkovou 
Kateřinu, Ing. Bláhovou Kateřinu, Ing. Němcovou Alenu členy rozborové komise pro Centrum 
sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy 

  



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 7/20 
  

 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0003/21 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti 
  
Usnesení číslo: 3884/RMOb-JIH/1822/67 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o  výměře 14 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti, za účelem umístění a užívání 
parkovacího stání na dobu určitou 5 let, s tím, že po uplynutí se změní doba pronájmu 
na neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za podmínky, že nájemce zajistí na své náklady 
geometrické zaměření parkovacího stání a po jeho kolaudaci stavbu parkovacího stání 
bezúplatně převede do vlastnictví statutárního města Ostravy, městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0004/21 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova 
  
Usnesení číslo: 3885/RMOb-JIH/1822/67 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího 
stání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0015/21 
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy
  
Usnesení číslo: 3886/RMOb-JIH/1822/67 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout: 

1) parkovací stání č. 07 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

2) parkovací stání č. 51 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 162 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0016/21 
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3887/RMOb-JIH/1822/67 

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. 854/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
U Nové školy 

2. pozemek p.č.st. 2485, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

3. pozemek p.č.st. 3588, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

4. pozemek p.č.st. 3590, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0002/21 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 3888/RMOb-JIH/1822/67 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 nacházejícího se ve 2. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní číslo st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská XXXXX, obec Ostrava, 
na dobu určitou s účinností od XXXXXXXX s XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, 
Volgogradská XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0003/21 
Podání výpovědi ze společného nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 3889/RMOb-JIH/1822/67 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
vypovědět nájem bytu podle ust. § 2291 odstavec 1 a odstavec 2 zákona č. 89/2012, Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů společným nájemcům bytu č. XX situovaného 
v X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXX, která je součástí pozemku parc.č. XXXX - zastavěná 
plocha a nádvoří v katastrálním území XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adresní místo 
XXXXXXXXX,XXXX obec Ostrava XXXXX XXXX, nar. XXXXXXX  a XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX , nar. XXXXX, oba bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0005/21 
Pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru 
  
Usnesení číslo: 3890/RMOb-JIH/1822/67 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

Vaňkova 1012/50, Ostrava-Bělský Les, 1+2, č. b. 3 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0015/21 
Stanovení nájemného v bytech zvláštního určení, v bytech v bytových domech 
na ul. Odborářská 68,70,72,74 a Horní 29 v O.-Hrabůvce a v bytech v bytovém 
seniorském domě na ul. Čujkovova 29 v O.-Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 3891/RMOb-JIH/1822/67 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
s účinností od 01.03.2021 u pronájmů bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih 

a) zvláštního určení (v domech s pečovatelskou službou a v bezbariérových bytech) o sazbě 
měsíčního nájemného za 1 m2 započtené podlahové plochy bytu ve výši 65 Kč + nájemné 
za zařizovací předměty bytu, 

b) v bytových domech na ul. Odborářská 68,70,72,74 a Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce o sazbě 
měsíčního nájemného za 1 m2 započtené podlahové plochy bytu ve výši 75 Kč + nájemné 
za zařizovací předměty bytu, 

dle důvodové zprávy 
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2) zrušuje 

  
bod č. 3  usnesení č. 0169/RMOb-JIH/1822/4 ze dne 20.12.2018 

  
3) rozhodla 

  
s účinností od 01.03.2021 u pronájmu bytů v bytovém seniorském domě 
na ul. Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu o sazbě měsíčního nájemného za 1 m2 započtené 
podlahové plochy bytu ve výši 85 Kč + nájemné za zařizovací předměty bytu s účinností ode dne 
uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0310/20 
Úprava přílohy č. 5 Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3892/RMOb-JIH/1822/67 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
s účinností od 01.03.2021 úpravu Přílohy č. 5 Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih - Stálý seznam bytových domů (bytů) 
vyčleněných radou městského obvodu za účelem poskytování nízkonákladového bydlení 
ve znění předloženého návrhu, dle důvodové zprávy   

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0317/20 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 3893/RMOb-JIH/1822/67 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. XXX nacházejícím se v XX. nadzemním podlaží stavby 
č. p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrální 
území Dubina u Ostravy, adresní místo Václava Košaře XXXXX, obec Ostrava s XXXXXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Václava Košaře XXXXX, Ostrava-Dubina, dle 
důvodové zprávy 

  
2) trvá 

  
na vyklizení bytu 
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 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0324/20 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 3894/RMOb-JIH/1822/67 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o ukončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31.01.2021, 
dle důvodové zprávy 
Horymírova XXXXX, XXX, č. b. XX, XXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, Horymírova XXXX, 
Ostrava-Zábřeh a XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXX, Horymírova XXX, Ostrava-Zábřeh 

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 01.02.2021, 
dle důvodové zprávy 
Horymírova XXXXXX, č. b. XX, XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXX, Horymírova XXXX 
Ostrava-Zábřeh 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0329/20 
Pronájem bytů výběrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 3895/RMOb-JIH/1822/67 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
písemné vyjádření XXXXX XXXXXX podané k přihláškám do výběrového řízení na pronájem 
bytů za smluvní nájemné, připojené v Příloze č. 1 

  
2) 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. 44 - XXXXXXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXX 
XXXXXX XXXXXXXXX 
• Jubilejní 253/9, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 1 - XXXXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
• Jubilejní 255/12, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 4 - XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX. 
XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
• Jubilejní 3a-Hrabůvka, 1+1, č. b. 1 - XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
• Jubilejní 345/60, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, č. b. 1 - XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 
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• Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, 1+3, č. b. 70 - XXXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 
• Zlepšovatelů 574/50, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 2 - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX 
• Zlepšovatelů 575/52, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 1 - XXXXXXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX 
• Vlasty Vlasákové 963/17, Ostrava-Bělský Les, 1+2, č. b. 22 - XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
• Abramovova 1591/16, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 4 - XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX  
• Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 14 - XXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
• Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 86 - XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
• Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 91 - XXXXXXX XXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX 
• Patrice Lumumby 2262/4, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 10 - XXXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
• Patrice Lumumby 2343/16, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 2 - XXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
• Volgogradská 2382/165, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 10 - XXX XXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
• Volgogradská 2393/117, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 3 - XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
• Volgogradská 2397/96, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 1 - XXXXXXXX XXXXXXX  XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX 
• Volgogradská 2464/16, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 4 - XXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 
• Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. 57 - XXXXXXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 
• Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 44 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX 
• Dr. Šavrdy 3020/7, Ostrava-Bělský Les, 1+2, č. b. 13 - XXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

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

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 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, č. b. 132. 

2. a) o pronájmu bytu výběrovým řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření dohody 
o přistoupení k dluhu  na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu a o uzavření 
dohody o přistoupení k dluhu, dle důvodové zprávy 
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Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 20 - XXXXXXXXX XXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X 
XXXXXXXXXXXXXXX  

b) nevybrat uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením s váznoucím dluhem a záměr 
na pronájem bytu výběrovým řízením s váznoucím dluhem znovu zveřejnit, dle důvodové 
zprávy 

Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 2 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0330/20 
Pronájem náhradních bytů 
  
Usnesení číslo: 3896/RMOb-JIH/1822/67 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu náhradních bytů s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu náhradního bytu, 
dle důvodové zprávy  

1. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX b. XX - XXXXXXX,  nar. XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX a XXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX 

2. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX č. b. XX - XXXXX XXXXX,  nar. XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0013/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 10.21 
„Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče“ 
  
Usnesení číslo: 3897/RMOb-JIH/1822/67 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 10.21 
„Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče“ dle § 26 v návaznosti 
na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 
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2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
3. Mgr. Michaela Hanslíková Urubková, odbor právní 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 10.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0014/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 01.21 
„Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“ 
  
Usnesení číslo: 3898/RMOb-JIH/1822/67 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 01.21 
„Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“ dle § 26 v návaznosti 
na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
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- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Ing. Pavel Hrstka, odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 01.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0015/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 02.21 
„Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 3899/RMOb-JIH/1822/67 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 02.21 
„Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 26 v návaznosti 
na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

 



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 16/20 
  

- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Bc. Pavlína Nováčková, členka zastupitelstva obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Ing. Pavel Hrstka, odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 02.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0004/21 
Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením dřeviny 
  
Usnesení číslo: 3900/RMOb-JIH/1822/67 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s kácením 1 ks dřeviny - javor mléč (Acer platanoides “Globosum”) na pozemku parc. č. 567 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rámci stavby “Novostavba bytového domu vč. příslušenství”, 
dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0010/21 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 03.21 
„Rekonstrukce střechy a přilehlých fasád Četyny 2“ 
  
Usnesení číslo: 3901/RMOb-JIH/1822/67 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 03.21 
„Rekonstrukce střechy a přilehlých fasád Četyny 2“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona 
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části 
II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 03.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0005/21 
Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 3902/RMOb-JIH/1822/67 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
Odpisový plán městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.12.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0006/21 
Návrh na uzavření Smlouvy o běžném účtu s UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s. 
  
Usnesení číslo: 3903/RMOb-JIH/1822/67 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o běžném účtu č. 1387894540 mezi městským obvodem Ostrava-Jih, 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451 a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČO 64948242 ve znění přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) bere na vědomí 

  
informaci, že nedílnou součástí smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky, Produktové obchodní 
podmínky pro účty a platební styk a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., uvedené v přílohách č. 2 až 4 

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.03.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0018/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 09.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Modernizace učeben v ZŠ Ostrava - Jih“ 
 
Usnesení číslo: 3904/RMOb-JIH/1822/67 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 09.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Modernizace učeben v ZŠ Ostrava - Jih“ dle § 26 v návaznosti 
na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Bc. Pavlína Nováčková, členka zastupitelstva obvodu 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů: 
1. PaedDr. Ivona Klímová, MBA, členka rady 
2. Ing. Daniel Adamčík, vedoucí odboru strategického rozvoje 
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 podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 09.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0001/21 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty na Slovensko – Bc. Martin Bednář 
a Mgr. Jan Dohnal 
  

OPVO 
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Usnesení číslo: 3905/RMOb-JIH/1822/67 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty starosty Bc. Martina Bednáře a místostarosty 
Mgr. Jana Dohnala na Slovensko (Bratislava), která se uskutečnila ve dnech 24. - 25.01.2021 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0008/21 
Návrh rozpočtových opatření č. 4/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 3906/RMOb-JIH/1822/67 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření č. 4/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 6402, pol. 2229, UZ 348, ORG 230 o 57 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5366, UZ 348 o 57 tis. Kč 

b) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 3, § 6402, pol. 2229, UZ 13351, ORG 131 o 3 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 6402, pol. 5364, UZ 13351 o 3 tis. Kč 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 05.02.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 


