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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 11.02.2021 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

3907/RMOb-JIH/1822/68 OFR/RMOb/00
09/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 5/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

3908/RMOb-JIH/1822/68 OSR/RMOb/00
02/21 

Obec přátelská rodině a seniorům 2021 

3909/RMOb-JIH/1822/68 OSK/RMOb/00
11/21 

Doplňková činnost Kulturního zařízení Ostrava-Jih, 
příspěvkové organizace 

3910/RMOb-JIH/1822/68 OSK/RMOb/00
12/21 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-
Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizaci 

3911/RMOb-JIH/1822/68 OPR/RMOb/00
01/21 

Žádost o uzavření dohody o prominutí části dluhu 
H. K. 

3912/RMOb-JIH/1822/68 OPR/RMOb/00
04/21 

Výroční zpráva statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů 
v oblasti poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 
2020 

3913/RMOb-JIH/1822/68 OPR/RMOb/00
05/21 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, pro rok 2021 

3914/RMOb-JIH/1822/68 OBH/RMOb/00
13/21 

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

3915/RMOb-JIH/1822/68 OBH/RMOb/00
17/21 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

3916/RMOb-JIH/1822/68 OBH/RMOb/00
18/21 

Připojení bytových a nebytových objektů 
na optickou síť elektronických komunikací 

3917/RMOb-JIH/1822/68 OBH/RMOb/00
19/21 

Pronájem bytu 

3918/RMOb-JIH/1822/68 OBH/RMOb/00
21/21 

Zveřejnění záměru na pronájem garážových stání 
č. 4 na ul. Fr. Formana 273/51 a č. 8 na ul. 
Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina 

3919/RMOb-JIH/1822/68 OBH/RMOb/00
22/21 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání 
v objektu k bydlení na ul. Václava Košaře 123/3 
v Ostravě-Dubině, zveřejnění záměru 

3920/RMOb-JIH/1822/68 OBH/RMOb/00
23/21 

Pronájem náhradního bytu 

3921/RMOb-JIH/1822/68 OBH/RMOb/00
24/21 

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

3922/RMOb-JIH/1822/68 SOC/RMOb/00
03/21 

Žádost o finanční dar - Kačenka dětem 

3923/RMOb-JIH/1822/68 SOC/RMOb/00
04/21 

Žádost o finanční dar - SANTÉ 
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3924/RMOb-JIH/1822/68 

 
SOC/RMOb/00
05/21 

 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

3925/RMOb-JIH/1822/68 SOC/RMOb/00
06/21 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 
v Ostravě-Hrabůvce 

3926/RMOb-JIH/1822/68 OMJ/RMOb/00
18/21 

Souhlas se stavebním záměrem, k.ú. Hrabůvka, 
lokalita Horní - Cholevova 

3927/RMOb-JIH/1822/68 OMJ/RMOb/00
19/21 

Záměr na pronájem části pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Krylovova 

3928/RMOb-JIH/1822/68 OMJ/RMOb/00
12/21 

Souhlas se stavebním záměrem, k.ú. Hrabůvka, 
ul. Mitušova 

3929/RMOb-JIH/1822/68 OMJ/RMOb/04
13/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. B. Četyny 

3930/RMOb-JIH/1822/68 OMJ/RMOb/00
24/21 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy 

3931/RMOb-JIH/1822/68 OMJ/RMOb/00
25/21 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ulice Svornosti 

3932/RMOb-JIH/1822/68 OMJ/RMOb/00
27/21 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Dubina u Ostravy a k. ú. Hrabůvka 

3933/RMOb-JIH/1822/68 OMJ/RMOb/00
29/21 

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

3934/RMOb-JIH/1822/68 OMJ/RMOb/04
69/20 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Václava Košaře 

3935/RMOb-JIH/1822/68 OMJ/RMOb/00
35/21 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Petruškova 

3936/RMOb-JIH/1822/68 OMJ/RMOb/00
36/21 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Horymírova 

3937/RMOb-JIH/1822/68 OMJ/RMOb/04
49/20 

Pronájem části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Zimmlerova 

3938/RMOb-JIH/1822/68 OMJ/RMOb/04
28/20 

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě, část 
pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží 

3939/RMOb-JIH/1822/68 INV/RMOb/000
3/21 

Odpis nedokončené investice 

3940/RMOb-JIH/1822/68 INV/RMOb/000
4/21 

Investiční záměry č. 19-20/20, 24/20, 1/21 

3941/RMOb-JIH/1822/68 INV/RMOb/000
5/21 

Zateplení a stavební úpravy bytového domu 
Čujkovova 29- dodatek č. 2 

3942/RMOb-JIH/1822/68 OVZ/RMOb/00
16/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 08.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení budovy včetně 
rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch 
a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-
Hrabůvka“ 
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3943/RMOb-JIH/1822/68 OVZ/RMOb/00

19/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 20.21 „Vývoz, vyčištění, návoz 
čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných 
pískovištích, svěřených do správy městského 
obvodu Ostrava-Jih v roce 2021 - 2022“ 

3944/RMOb-JIH/1822/68 OVZ/RMOb/00
23/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 13.21 „Vybudování 
parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 
a 740/52, Výškovice“ 

3945/RMOb-JIH/1822/68 OVZ/RMOb/00
25/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 19.21 „Výměna 
oken Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-
Hrabůvka“ 

3946/RMOb-JIH/1822/68 OVZ/RMOb/00
22/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 11.21 „Parkoviště 
ul. Aviatiků, parc. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka, Ostrava-
Jih“ 

3947/RMOb-JIH/1822/68 OVZ/RMOb/00
26/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 12.21 „Výměna rozvodů 
elektřiny, vody, plynu, odpady, topení 
v ZŠ Šeříkova; I. etapa – výměna elektroinstalace 
a související stavební práce“ 

3948/RMOb-JIH/1822/68 ODK/RMOb/00
05/21 

Návrh na uzavření smluv o zajištění celoroční 
údržby veřejných travnatých ploch pro lokality 
Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh 

3949/RMOb-JIH/1822/68 ODK/RMOb/00
06/21 

Přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu 
hrobových míst za období červenec - prosinec 2020 

3950/RMOb-JIH/1822/68 ODK/RMOb/00
07/21 

Přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti 
s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné 
hodnoty za období červenec - prosinec 2020 

3951/RMOb-JIH/1822/68 OSR/RMOb/00
03/21 

Podání žádosti o dotaci pro projekt “Zásobníky 
na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH” v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 

3952/RMOb-JIH/1822/68 OSK/RMOb/00
18/21 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 
Ostrava III 

3953/RMOb-JIH/1822/68 OPR/RMOb/00
06/21 

Udělení plné moci k zastupování 

3954/RMOb-JIH/1822/68 OPVO/RMOb/0
002/21 

Návrh na úpravu členů komisí 

3955/RMOb-JIH/1822/68 OBH/RMOb/00
28/21 

Podpora neziskových organizací na zmírnění 
dopadů krizových opatření vlády přijatých v rámci 
třetí vlny pandemie COVID 19 

3956/RMOb-JIH/1822/68 OFR/RMOb/00
11/21 

Návrh na zřízení oprávnění k nakládání s peněžními 
prostředky a ke službám internetového bankovnictví 
BusinessNet na účtu UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s. 
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3957/RMOb-JIH/1822/68 OVZ/RMOb/00
28/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 88.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava 
sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, 
Ostrava - Hrabůvka“ 

3958/RMOb-JIH/1822/68 OVZ/RMOb/00
29/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 89.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava 
sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, 
Ostrava - Hrabůvka“ 

3959/RMOb-JIH/1822/68 OVZ/RMOb/00
33/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) – VZ 87.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce 
školní kuchyně včetně pořízení vybavení 
při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava Hrabůvka“ 

3960/RMOb-JIH/1822/68 OVZ/RMOb/00
32/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) – VZ 86.20 
Zpracování projektové dokumentace 
„MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh – oprava 
oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky“ 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0009/21 
Návrh rozpočtových opatření č. 5/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 3907/RMOb-JIH/1822/68 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření č. 5/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 100 tis. Kč 
- zvýší se běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5169 o 100 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 350 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400089000000 o 350 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 100 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400399000000 o 100 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 100 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400400000000 o 100 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje § 5213, pol. 5903 o 250 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 2, § 5213, pol. 5133 o 250 tis. Kč 

f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3412, pol. 6121, ORG 0400354000000 o 22 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 0400148000000 o 22 tis. Kč 

g) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 3595, ORG 0400199000000 
o 1 700 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3595, ORG 0400087000000 
o 1 700 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 182 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400401000000 o 10 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400403000000 o 35 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5171, UZ 12 o 150 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3326, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400402000000 o 52 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171, UZ 12 o 350 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400404000000 o 100 tis. Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6122, UZ 12, ORG 0400405000000 o 202 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 5169, UZ 12 o 33 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169, UZ 0 o 250 tis. Kč 
  

2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 19.02.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0002/21 
Obec přátelská rodině a seniorům 2021 
  
Usnesení číslo: 3908/RMOb-JIH/1822/68 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o podání přihlášky do soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí - Obec přátelská rodině 
a seniorům 2021  pro oblast I. Obec přátelská rodině 

2) ukládá 

  
odboru strategického  rozvoje zajistit veškeré úkony související s  podáním přihlášky dle bodu 
1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami  programu Obec přátelská rodině a seniorům 2021 
Ministerstva práce a sociálních věcí   

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 01.03.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 
3) rozhodla 

  
o podání přihlášky do soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí - Obec přátelská rodině 
a seniorům 2021  pro oblast II. Obec přátelská seniorům 

  
4) ukládá 

  
odboru strategického  rozvoje zajistit veškeré úkony související s  podáním přihlášky dle bodu 
3) tohoto usnesení v souladu s podmínkami  programu Obec přátelská rodině a seniorům 2021 
Ministerstva práce a sociálních věcí   

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 01.03.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0011/21 
Doplňková činnost Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3909/RMOb-JIH/1822/68 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
žádost Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560 ke stavu doplňkové činnosti k 31.12.2020, dle údajů 
v příloze a důvodové zprávě 

  
2) rozhodla 

  
o dokrytí ztráty z doplňkové činnosti Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, 
se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560 vzniklé 
z restauračního provozu ve výši 1 271 272,86 Kč ziskem z pronájmů nebytových prostor ve výši 
247 443,36 Kč a zbývající část ztráty ve výši 1 023 829,50 Kč dokrýt z hospodářského výsledku 
hlavní činnosti 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0012/21 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 3910/RMOb-JIH/1822/68 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím věcného daru v hodnotě 20 709,50 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, IČO 70978310, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0001/21 
Žádost o uzavření dohody o prominutí části dluhu H. K. 
  
Usnesení číslo: 3911/RMOb-JIH/1822/68 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih uzavřít dohodu o prominutí části dluhu 
s XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih prominout část dluhu XXX XXX XXXXX, 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, dle podmínek dohody, která 
je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

  
odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 26.02.2021
 tajemník 

 
  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0004/21 
Výroční zpráva statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih a jeho 
orgánů v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3912/RMOb-JIH/1822/68 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
Výroční zprávu o činnosti statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih a jeho 
orgánů v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, za rok 2020 

  
2) ukládá 

  
tajemníkovi úřadu zveřejnit Výroční zprávu  za rok 2020 na internetových stránkách Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 26.02.2021
 tajemník 

 
3) ukládá 

  
odboru správních činností zveřejnit Výroční zprávu za rok 2020 na úřední desce Úřadu 
městského obvodu  Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 26.02.2021
 vedoucí odboru správních činností 
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(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0005/21 
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, pro rok 2021 
  
Usnesení číslo: 3913/RMOb-JIH/1822/68 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
Sazebník úhrad nákladů za poskytování  informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, pro rok 2021 dle přílohy č. 1 

  
2) ukládá 

  
tajemníkovi úřadu zveřejnit Sazebník úhrad nákladů pro rok 2021 na stránkách Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 26.02.2021
 tajemník 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0013/21 
Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 3914/RMOb-JIH/1822/68 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu č. 51 nacházejícím se ve XX. nadzemním podlaží 
stavby č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Václava Košaře XXXXX, obec Ostrava 
na dobu určitou se XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX, Václava Košaře XXXX, Ostrava-
Dubina a XXXXX XXXX, nar. XXXXXX, Václava Košaře XXXX, Ostrava-Dubina, 
dle důvodové zprávy  

 

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0017/21 
Pronájem bytů výběrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 3915/RMOb-JIH/1822/68 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

 

1) rozhodla 

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

a) Jubilejní 254/8, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 1 - XXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

b) Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 92 -  XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

c) Svornosti 2321/14, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 5 -  XXXXXX XXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

d) Václava Jiřikovského 168/29, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 9 -  XXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

e) Václava Jiřikovského 169/31, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 11 - XXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 

f) Svornosti 2297/39, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 9 - XXXXXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

g) Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 40 - XXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

h) Markova 2947/16, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 4 - XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX   

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

2. nevybrat uchazeč o pronájem bytu výběrovým řízením s váznoucím dluhem a záměr 
na pronájem bytu výběrovým řízením s váznoucím dluhem znovu zveřejnit, dle důvodové 
zprávy 

Jana Škody 192/9, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 23   

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0018/21 
Připojení bytových a nebytových objektů na optickou síť elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 3916/RMOb-JIH/1822/68 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vydat souhlas s fyzickým připojením optické infrastruktury společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, níže 
uvedených objektů za podmínek stanovených v důvodové zprávě 
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Horymírova 3063/123, Ostrava-Zábřeh 

Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh 

Bedrnova 2945/1, Ostrava-Zábřeh 

Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh 

V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0019/21 
Pronájem bytu 
  
Usnesení číslo: 3917/RMOb-JIH/1822/68 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

XXXXXX  XXXXX, Ostrava-Hrabůvka, XXXX, č. b. X – XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX a XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0021/21 
Zveřejnění záměru na pronájem garážových stání č. 4 na ul. Fr. Formana 273/51 
a č. 8 na ul. Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 3918/RMOb-JIH/1822/68 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostorů - garážového stání č. 4 v objektu k bydlení 
č.p. 273, který je součástí pozemku p.č. 71/118 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo 
Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina a garážového stání č. 8 v objektu k bydlení č.p. 271, který 
je součástí pozemku p.č. 71/109 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 271/47, 
Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účelem užívání garážování 
motorového vozidla a s minimální výší měsíčního nájemného 1 000 Kč vč. DPH 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0022/21 
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Václava 
Košaře 123/3 v Ostravě-Dubině, zveřejnění záměru 
 

OBH 
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Usnesení číslo: 3919/RMOb-JIH/1822/68 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení č.p. 123, který je součástí 
pozemku p.č. 106/40 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Václava Košaře 123/3, Ostrava-
Dubina, podanou nájemcem Barborou Novákovou (roz. Lisovou), se sídlem Františka 
Formana 236/29, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 06102239 

  
2) rozhodla 

  
o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 16 m², na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 850 Kč/m²/rok, bez určení 
účelu užívání, v objektu k bydlení č.p. 123, který je součástí pozemku p.č. 106/40 v k. ú. Dubina 
u Ostravy, adresní místo Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, 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/0023/21 
Pronájem náhradního bytu 
  
Usnesení číslo: 3920/RMOb-JIH/1822/68 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu náhradního bytu s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu náhradního bytu 
s nájemcem bytu nacházejícího se v X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je součástí 
pozemku parc. č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území XXXXXX 
XXXXXX, adresní místo XXXXXX XXXXX, obec Ostrava, dle důvodové zprávy 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 0+2, č. b. X - XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX nar. XXXXXX XXXX XXXXXXX 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0024/21 
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka 
 

OBH 
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Usnesení číslo: 3921/RMOb-JIH/1822/68 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 76,38 m² ve II. NP 
objektu č.p. 385, stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku p.č.st. 340, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 1 000 Kč/m²/rok 
za plochu o výměře 41,43 m² za účelem užívání jako kancelářské prostory (kanceláře lze 
pronajmout jednotlivě), s minimální výší nájemného 500 Kč/m²/rok za společné prostory 
(chodba, WC, denní místnost) o výměře 27,00 m² a s minimální výší nájemného 100 Kč/m²/rok 
za přístupové komunikace (schodiště, chodba) o výměře 7,95 m², dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0003/21 
Žádost o finanční dar - Kačenka dětem 
  
Usnesení číslo: 3922/RMOb-JIH/1822/68 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
neposkytnout finanční dar spolku Kačenka dětem, zapsaný spolek, Hokov 43, 270 04 Hořovičky, 
IČO 05756979 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0004/21 
Žádost o finanční dar - SANTÉ 
  
Usnesení číslo: 3923/RMOb-JIH/1822/68 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
neposkytnout finanční dar SANTÉ - centru ambulantních a pobytových sociálních služeb, 
příspěvkové organizaci, Tajovského 1156/1, 736 01  Havířov-Podlesí, IČO 00847470 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0005/21 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 3924/RMOb-JIH/1822/68 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
na ul. Horymírova 3064/125 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy 

Horymírova 3064/125, 0+1, č. bytu 82 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX  

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0006/21 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 3925/RMOb-JIH/1822/68 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Horní 679/29 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 

Horní 679/29, 0+2, č. b. 10 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0018/21 
Souhlas se stavebním záměrem, k.ú. Hrabůvka, lokalita Horní - Cholevova 
  
Usnesení číslo: 3926/RMOb-JIH/1822/68 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Rekonstrukce VO park Horní-Cholevova“, 
v předpokládané délce 284 bm, na částech níže uvedených pozemků v k.ú. Hrabůvka, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
souhlas pro stavebníka statutární město Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 
1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava: 

- pozemek p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemek p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň 

- pozemek p.p.č. 371/52 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemek p.p.č. 371/92 ostatní plocha, ostatní komunikace 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0019/21 
Záměr na pronájem části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova 
  
Usnesení číslo: 3927/RMOb-JIH/1822/68 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň o výměře 6,4 m2 a části 
pozemku p.p.č. 654/27 ostatní plocha, zeleň o výměře 7,45 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Krylovova, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné 100 Kč/m2 + zákonná sazba DPH 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0012/21 
Souhlas se stavebním záměrem, k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova 
  
Usnesení číslo: 3928/RMOb-JIH/1822/68 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „Přístavba osobního výtahu ke stávajícímu 
bytovému domu Mitušova 1060/43, Hrabůvka, 700 30 Ostrava“ spočívající v přístavbě osobního 
výtahu k bytovému domu č.p. 1060, který je součástí pozemku p.č.st. 1384, zastavená plocha 
a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, o výměře 2,04 m x 1,92 m, který bude umístěn v ocelové výtahové 
šachtě na části pozemku p.p.č. 354/1 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 Mitušova 43, IČO: 25911481, se sídlem 
Mitušova 1060/43, Hrabůvka, 700 30  Ostrava, je platný do 31.12.2023 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0413/20 
Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny 
  
Usnesení číslo: 3929/RMOb-JIH/1822/68 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Dubina 
u Ostravy, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky, Milanu Lipinovi, 
IČO: 65481321, K Pilíkům 1059/14, 720 00 Ostrava- Hrabová, na dobu neurčitou s jednoměsíční 
výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 10 Kč/m2, tj. 200 Kč ročně a uzavřít nájemní 
smlouvu ve znění přílohy č. 4 materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0024/21 
Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy 
  
Usnesení číslo: 3930/RMOb-JIH/1822/68 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
dočasně nesnížit nájemné vyplývající společnosti POMEGA, s.r.o., IČO 26828472, se sídlem 
U Haldy 55, Hrabůvka, 700 30 Ostrava ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/584/13/Vru 
ze dne 30.12.2013 o částku 2 533 Kč za období  od 01.05.2020 do 30.09.2020, dle důvodové 
zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0025/21 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Svornosti 
  
Usnesení číslo: 3931/RMOb-JIH/1822/68 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Přístavba bytového domu Svornosti 10 
na pozemku p.č.st. 3194, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v  instalaci 4 ks zavěšených 
lodžií umístěných do jednoho sloupce o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m k bytovému 
domu č.p. 2359, který je součástí pozemku p.č.st. 3194 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou  umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 1237/2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, svěřenému městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který je přílohou 
č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Bytové družstvo Svornosti 10/2359, 
IČO 26875578, se sídlem  Svornosti 2359/10, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2023 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0027/21 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy a k. ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3932/RMOb-JIH/1822/68 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnost k pozemkům parc. č. 73/1 ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava a p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování plynárenského 
zařízení v částech dotčených pozemků v rozsahu dle geometrických plánů č. 389-101001/2014 
a č. 1354-102.006/2014, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 1 081 Kč + zákonná sazba DPH 
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b) uzavřít se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01 Ústí nad Labem, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 2 
tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0029/21 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 3933/RMOb-JIH/1822/68 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků: 

p.č.st. 1800/9, zastavěná plocha a nádvoří, 
p.č.st. 2289, zastavěná plocha a nádvoří, 
p.p.č. 203/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 203/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 258/7, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 258/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 258/12, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 258/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 261/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 270/4, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 270/6, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 270/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 288/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 311/33, ostatní plocha, jiná plocha, 
p.p.č. 479/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hrabůvka, 
  

spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování veřejné sítě elektronických 
komunikací, v rozsahu dle geometrických plánů č. 1549-36/2020 a č. 1557-153/2020, na dobu 
neurčitou, za náhradu ve výši 106 756,57 Kč + zákonná sazba DPH 

uzavřít se společností OVANET a.s., IČO 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 
702 00  Ostrava, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 1 tohoto 
materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0469/20 
Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Václava Košaře 
  
Usnesení číslo: 3934/RMOb-JIH/1822/68 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek 
parc.č. 73/49 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 749 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy 
a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedený pozemek

  

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0035/21 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova 
  
Usnesení číslo: 3935/RMOb-JIH/1822/68 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – stavby vodovodní přípojky v předpokládané délce 8 bm 
v rámci stavby pod názvem “BYTOVÁ REZIDENCE PETRUŠKOVA”  pod povrchem části 
pozemku p.p.č. 950/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka – Rezidence 
Petruškova s.r.o., IČO 08297380, se sídlem Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00  Ostrava, 
je platný do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 950/4, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem realizace stavby vodovodní 
přípojky v předpokládané délce 8 bm, ve prospěch oprávněné nemovité věci ve vlastnictví 
Rezidence Petruškova s.r.o., IČO 08297380, se sídlem Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 
703 00  Ostrava – nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí – inženýrské sítě (vodovodní 
přípojky) vybudované v rámci stavby pod názvem “BYTOVÁ REZIDENCE PETRUŠKOVA”, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za úplatu ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý 
bm vodovodní přípojky 

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

  
3) souhlasí 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít s vlastníkem stavby –
Rezidence Petruškova s.r.o., IČO 08297380, se sídlem Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 
703 00  Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0036/21 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Horymírova 
  
Usnesení číslo: 3936/RMOb-JIH/1822/68 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – stavby splaškové kanalizační přípojky včetně umístění 
revizní šachty v předpokládané délce 22,7 bm v rámci stavby pod názvem “PŘÍPOJKA 
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE + VNĚJŠÍ ČÁST VNITŘNÍHO VEDENÍ SPLAŠKOVÉ 
KANALIZACE”  pod povrchem částí pozemků p.p.č. 47/8, ostatní plocha, zeleň, a p.p.č. 50/1, 
ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka – Slezsko Ostravské Rezidence, s.r.o., 
IČO 07308809, se sídlem Na Josefské 776/10, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava, je platný 
do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 47/8, 
ostatní plocha, zeleň, a p.p.č. 50/1, ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
za účelem uložení splaškové kanalizační přípojky včetně umístění revizní šachty v celkové délce 
cca 22,7 bm v rámci stavby pod názvem “PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE + VNĚJŠÍ 
ČÁST VNITŘNÍHO VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE“ ve prospěch oprávněné 
nemovité věci – pozemku p.č.st. 889, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ve vlastnictví společnosti Slezsko Ostravské Rezidence, s.r.o., IČO 07308809, se sídlem 
Na Josefské 776/10, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava, za úplatu ve výši 500 Kč + zákonná sazba 
DPH za každý i započatý bm splaškové kanalizační přípojky a ve výši 1 000 Kč + zákonná sazba 
DPH za umístění 1 ks revizní šachty v částech dotčených pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování splaškové kanalizační přípojky 
včetně umístění revizní šachty, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít s vlastníkem stavby –
společností Slezsko Ostravské Rezidence, s.r.o., IČO 07308809, se sídlem Na Josefské 776/10, 
Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0449/20 
Pronájem části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 
  
Usnesení číslo: 3937/RMOb-JIH/1822/68 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.p.č. 287/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 a část 
pozemku p.p.č. 287/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m² v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX za účelem užívání 
pozemků pod stavbou parkovacího stání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
a ročním nájemným ve výši 45 Kč/m2 + zákonná sazba DPH, tj. 653,40 Kč/rok a uzavřít nájemní 
smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0428/20 
Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě, část pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Drůbeží 
  
Usnesení číslo: 3938/RMOb-JIH/1822/68 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít  se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Výškovice, 
IČO: 70968012, se sídlem Drůbeží 3/33, Výškovice, 700 30 Ostrava Dodatek č. 7 ke Smlouvě 
o nájmu nemovitosti č. 7/014/0371/10/Dzi ze dne 21.04.2010, který je přílohou č. 3 tohoto 
materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0003/21 
Odpis nedokončené investice 
  
Usnesení číslo: 3939/RMOb-JIH/1822/68 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
odpis z účtu 042 - nedokončený majetek pro zpracované projektové dokumentace v celkové výši 
997 101,46 Kč 

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s odpisem uvedeného 
majetku 

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.03.2021
 vedoucí odboru investičního 
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 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0004/21 
Investiční záměry č. 19-20/20, 24/20, 1/21 
  
Usnesení číslo: 3940/RMOb-JIH/1822/68 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. IZ č. 19/20 - Hřiště za školou, ul. V Zálomu 
2. IZ č. 20/20 - Parkoviště za školou, ul. V Zálomu 
3. IZ č. 24/20 - Demolice garáží a vybudování parkoviště na ul. Výškovická 
4. IZ č. 1/21 - Školní sportovní areál při ZŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 23.04.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0005/21 
Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29- dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 3941/RMOb-JIH/1822/68 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0480/2020/INV ze dne 10.06.2020 
na veřejnou zakázku “Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29” 
se zhotovitelem MORYS s. r. o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771. 
Dodatkem č. 2 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku 4 331 822,46 Kč bez DPH 
na  47 418 939,95 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu 
realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky, 
a prodloužení termínu realizace o 40 kalendářních dnů na 324 kalendářních dnů 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 2 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 10.03.2021
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0016/21 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 08.21 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých 
zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 3942/RMOb-JIH/1822/68 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 08.21 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých 
zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“ dle ust. § 27 
v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
2. Bc. Monika Decková DiS., odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí odboru školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Bc. Monika Decková DiS., odbor investiční 

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 08.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 03.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0019/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 20.21 „Vývoz, 
vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, 
svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2021 - 2022“ 
  
Usnesení číslo: 3943/RMOb-JIH/1822/68 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 20.21 „Vývoz, 
vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených 
do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2021 - 2022“ 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. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Kateřina Kudrová, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Miroslava Humpolíková, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 20.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 15.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0023/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) –
VZ 13.21 „Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice“
  
Usnesení číslo: 3944/RMOb-JIH/1822/68 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 13.21 
„Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, 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: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Bc. Pavlína Nováčková, členka zastupitelstva obvodu 
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. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 
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 13.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 08.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0025/21 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ 19.21 
„Výměna oken Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 3945/RMOb-JIH/1822/68 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 19.21 
„Výměna oken Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka“ dle ust. § 27 v návaznosti 
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, 
dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Tereza Pustelníková, DiS., 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 19.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 08.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0022/21 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 11.21 
„Parkoviště ul. Aviatiků, parc. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka, Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3946/RMOb-JIH/1822/68 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 11.21 
„Parkoviště ul. Aviatiků, parc. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka, Ostrava-Jih“ dle ust. § 27 v návaznosti 
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, 
dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Ing. Eva Kurková, 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. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
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. Bc. Pavlína Nováčková, členka zastupitelstva obvodu 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 11.21 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 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0026/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 12.21 
„Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova; I. etapa –
výměna elektroinstalace a související stavební práce“ 
  
Usnesení číslo: 3947/RMOb-JIH/1822/68 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 12.21 
„Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova; I. etapa – výměna 
elektroinstalace a související stavební práce“ 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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
4. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 12.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0005/21 
Návrh na uzavření smluv o zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch 
pro lokality Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 3948/RMOb-JIH/1822/68 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smluv o zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch se společností 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 
700 30 Ostrava, dle předloženého materiálu a jeho příloh 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0006/21 
Přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst za období červenec -
prosinec 2020 
  
Usnesení číslo: 3949/RMOb-JIH/1822/68 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-
Zábřehu za období červenec - prosinec 2020, dle předloženého materiálu a přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0007/21 
Přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem 
nepatrné hodnoty za období červenec - prosinec 2020 
  
Usnesení číslo: 3950/RMOb-JIH/1822/68 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné 
hodnoty, jehož souhrnná hodnota nepřesáhla částku 20 000 Kč, za období červenec –
prosinec 2020, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0003/21 
Podání žádosti o dotaci pro projekt “Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH” v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 3951/RMOb-JIH/1822/68 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
podat žádost o dotaci pro projekt Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH v rámci výzvy 
z Operačního programu Životní prostředí 

  
2) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 01.03.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 
3) 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 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0018/21 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III 
  
Usnesení číslo: 3952/RMOb-JIH/1822/68 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se spoluprací při přípravě a realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 
Ostrava III“ 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0006/21 
Udělení plné moci k zastupování 
  
Usnesení číslo: 3953/RMOb-JIH/1822/68 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zplnomocňuje 

  
společnost Dornbach GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, zejm. Ingo Haiges, Arnulfstrasse 39, 
80636 München, k zastupování Městského obvodu Ostrava-Jih dle přiložené plné moci, která 
je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0002/21 
Návrh na úpravu členů komisí 
  
Usnesení číslo: 3954/RMOb-JIH/1822/68 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
rezignaci Bc. Roberta Kolena na pozici člena Sportovní komise ke dni 31.01.2021 

  
2) jmenuje 

  
Mgr. Jakuba Vontrobu členem Sportovní komise s účinností od 11.02.2021 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0028/21 
Podpora neziskových organizací na zmírnění dopadů krizových opatření vlády přijatých 
v rámci třetí vlny pandemie COVID 19 
  
Usnesení číslo: 3955/RMOb-JIH/1822/68 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
prodloužit o tři měsíce termín splatnosti nájemného a záloh na služby za všechny měsíce prvního 
čtvrtletí roku 2021, hrazeného za užívání prostor v objektech ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih, neziskovým organizacím 
uvedeným v příloze č. 1 za účelem zmírnění dopadů krizových opatření přijatých v rámci třetí 
vlny pandemie COVID 19, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0011/21 
Návrh na zřízení oprávnění k nakládání s peněžními prostředky a ke službám 
internetového bankovnictví BusinessNet na účtu UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s. 
  
Usnesení číslo: 3956/RMOb-JIH/1822/68 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zmocňuje 

  
k nakládání s peněžními prostředky na účtu č. 1387894540/2700 vedeného u UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČO 64948242, 
v rozsahu a způsobem stanoveným Kartou podpisového vzoru,  oprávněné osoby uvedené 
v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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2) zmocňuje 

  
k nakládání s peněžními prostředky a autorizaci příkazů na účtu č. 1387894540/2700 
prostřednictvím služeb internetového bankovnictví BusinessNet vedeného u UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČO 64948242, 
v rozsahu a způsobem stanoveným v Definici strukturovaných podpisových oprávnění, 
oprávněné osoby uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

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

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0028/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 
88.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení pro dospělé 
v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 3957/RMOb-JIH/1822/68 

OVZ 

k usnesení č. 3787/RMOb-JIH/1822/63 
  
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 88.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení pro dospělé 
v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem: 
- MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 07214481, 
za nabídkovou cenu 74 000 Kč bez DPH, tj. 89 540 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
90 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou 
za výkon autorského dozoru 1 200 Kč bez DPH, 
a jako druhým v pořadí: 
- BKB Metal, a.s., Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25355643, 
za nabídkovou cenu 79 000 Kč bez DPH, tj. 95 590 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
90 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou 
za výkon autorského dozoru 600 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
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této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 88.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 26.02.2021
 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 88.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, 
Ostrava - Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0029/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 
89.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení pro děti 
v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava - Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 3958/RMOb-JIH/1822/68 

OVZ 

k usnesení č. 3788/RMOb-JIH/1822/63 
  
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 89.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ 
Mjr. Nováka 30, Ostrava - Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem: 
- ČOS exim, s. r. o., Alešova 366/26, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, 
IČO: 47237287, za nabídkovou cenu 174 000 Kč bez DPH, tj. 210 540 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 95 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou 
sazbou za výkon autorského dozoru 450 Kč bez DPH, 
a jako druhým v pořadí: 
- ArchiBIM studio s.r.o., Technologická 373/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 05489491, 
za nabídkovou cenu 174 500 Kč bez DPH, tj. 211 145 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
90 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou 
za výkon autorského dozoru 750 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
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této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 89.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava - Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 26.02.2021
 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 89.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, 
Ostrava - Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0033/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) – VZ 
87.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně včetně 
pořízení vybavení při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 3959/RMOb-JIH/1822/68 

OVZ 

k usnesení č. 3781/RMOb-JIH/1822/63 
  
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 87.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení 
vybavení při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této 
nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 
- BKB Metal, a.s., Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25355643, 
za nabídkovou cenu 287 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 124 kalendářních dnů 
od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského 
dozoru 600 Kč bez DPH 
a jako druhým v pořadí: 
- MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 07214481, 
za nabídkovou cenu 279 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 124 kalendářních dnů 
od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského 
dozoru 1 200 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 



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 35/36 
  

této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 87.20 Zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava 
Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 26.02.2021
 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 87.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení 
při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0032/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) – VZ 
86.20 Zpracování projektové dokumentace „MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh –
oprava oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky“ 
  
Usnesení číslo: 3960/RMOb-JIH/1822/68 

OVZ 

k usnesení č. 3782/RMOb-JIH/1822/63 
  
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 86.20 Zpracování projektové dokumentace „MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh – oprava 
oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní 
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 
- MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 07214481, 
za nabídkovou cenu 69 800 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 74 kalendářních dnů 
od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského 
dozoru 1 200 Kč bez DPH 
a jako druhým v pořadí: 
- FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711, za nabídkovou cenu 
94 820 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 53 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti 
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 300 Kč bez DPH  

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci  



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

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 26.02.2021
 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 86.20 
Zpracování projektové dokumentace „MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení 
vč. vybavení zahrady herními prvky“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 


